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تمت مواءمة الكتاب

بموجب القرار الوزاري رقم 370 / 2017 واللجان المنبثقة عنه

جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة

لوزارة التربية والتعليم

الرمز البريدي CB2 8BS، المملكة المتحدة. 

تشكل مطبعة جامعة كامبريدج جزًءا من الجامعة. 

وللمطبعة دور في تعزيز رسالة الجامعة من خالل نشر المعرفة، سعًيا

وراء تحقيق التعليم والتعلم وتوفير أدوات البحث على أعلى مستويات التميز العالمية.

التربية والتعليم في سلطنة ُعمان.  © مطبعة جامعة كامبريدج ووزارة 

التشريعي  لالستثناء  ويخضع  والنشر،  الطباعة  حقوق  لقانون  الكتاب  هذا  يخضع 
المسموح به قانوًنا وألحكام التراخيص ذات الصلة. 

من  المكتوب  اإلذن  على  الحصول  دون  من  الكتاب  هذا  من  جزء  أي  نسخ  يجوز  ال 
مطبعة جامعة كامبريدج ومن وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان. 

الطبعة التجريبية 2018م

ُطبعت في سلطنة ُعمان 

ت مواءمتها من كتاب النشاط - الرياضيات الصف الخامس - من سلسلة  هذه نسخة تمَّ
كامبريدج للرياضيات في المرحلة األساسية للمؤلفة ماري وود . 

ومطبعة  والتعليم  التربية  وزارة  بين  الموقع  العقد  على  بناًء  الكتاب  هذا  مواءمة  تمت 
جامعة كامبريدج رقم 45/ 2017. 

اإللكترونية  المواقع  دقة  أو  توفُّر  تجاه  المسؤولية  كامبريدج  جامعة  مطبعة  تتحمل  ال 
دقيق  المواقع  تلك  الوارد على  المحتوى  بأن  تؤكد  الكتاب، وال  في هذا  المستخدمة 

ومالئم، أو أنه سيبقى كذلك.
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تقديم
آله وصحبه  المرسلين سيدنا محمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على خير  لله رب  الحمد 

أجمعين. وبعد ،،،
انطالًقا من التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه 
الله ورعاه - بضرورة إجراء تقييم شامل للمسيرة التعليمية في السلطنة من أجل تحقيق التطلعات 
المستقبلية، ومراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه، حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير 
المنظومة التعليمية في جوانبها ومجاالتها المختلفة كافة؛ لتلبي متطلبات المجتمع الحالية، وتطلعاته 
المستقبلية، ولتتواكب مع المستجدات العالمية في اقتصاد المعرفة، والعلوم الحياتية المختلفة، بما 

يؤدي إلى تمكين المخرجات التعليمية من المشاركة في مجاالت التنمية الشاملة للسلطنة.
بمراجعة  التعليمية  المنظومة  باعتبارها مكوًنا أساسًيا من مكونات  الدراسية  المناهج  وقد حظيت 
التدريس،  وطرائق  الدراسية،  المقررات  من  بدءا  المختلفة؛  نواحيها  في  شامل  وتطوير  مستمرة 
وأساليب التقويم وغيرها؛ وذلك لتتناسب مع الرؤية المستقبلية للتعليم في السلطنة، ولتتوافق مع 

فلسفته وأهدافه. 
التطور  اهتماًما كبيًرا يتالءم مع مستجدات  العلوم والرياضيات  الوزارة مجال تدريس  وقد أولت 
العلمي والتكنولوجي والمعرفي، ومن هذا المنطلق اتجهت إلى االستفادة من الخبرات الدولية؛ 
اتساقا مع التطور المتسارع في هذا المجال من خالل تبني مشروع السالسل العالمية في تدريس 
لدى  والتقصي واالستنتاج  البحث  مهارات  تنمية  أجل  الدولية؛ من  المعايير  المادتين وفق  هاتين 
المسابقات  في  التنافسية  قدراتهم  وتطوير  المختلفة،  العلمية  للظواهر  فهمهم  وتعميق  الطالب، 

العلمية والمعرفية، وتحقيق نتائج أفضل في الدراسات الدولية.
التعليم في  بما يحويه من معارف ومهارات وقيم واتجاهات جاء محقًقا ألهداف  الكتاب  إن هذا 
السلطنة، وموائما للبيئة العمانية، والخصوصية الثقافية للبلد بما يتضمنه من أنشطة وصور ورسومات، 

وهو أحد مصادر المعرفة الداعمة لتعلم الطالب باإلضافة إلى غيره من المصادر المختلفة. 
متمنية ألبنائنا الطالب النجاح، ولزمالئنا المعلمين التوفيق فيما يبذلونه من جهود مخلصة لتحقيق 
أهداف الرسالة التربوية السامية؛ خدمة لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لموالنا حضرة 

صاحب الجاللة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه.
والله ولي التوفيق

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
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رسالة إلى ولي األمر:
الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه التابعين لهم 

بإحسان إلى يوم الدين...

الفاضل ولي أمر الطالب المحترم:

نتوّجه إليك بهذه الرسالة إيـماًنا منّا بأّنك شريك في تعليم ابنك، وبأّن مشاركتك الفاعلة في تعليمه تعّد من المكّونات األساسّية 
الَّتي ستضعه حتًما على درب النجاح والتفوق. من هنا، نضع في متناولك »كتاب النشاط« الَّذي يتضمن ألعاًبا تربوّية إلى جانب 

األنشطة المكّملة للدروس الموجودة في »كتاب الطالب«. 
تي يدرسها ابنك في »كتاب الطالب«، ويرّسخها في ذهنـه. وهو ماّدة إثرائّية ُتضيف  ويعّزز »كتاب النشاط« األهداف التعلُّمّية الَّ
تي يكتسبها ابنك داخل الصّف، وتساعده على تطبيقها خارجه. كما أّنه ُيسّهل على المعّلم وعليك تقويم مدى  إلى المعارف الَّ

تي يّتخذها لذلك. اكتسابه لهذه المعارف، إذ إّنك ستتمّكن من متابعته أثناء تنفيذه لألنشطة وتحديد الخطوات الَّ

وما ُيـمّيز هذا الكتاب هو مساعدة ابنك على اآلتي: 
التدّرب على أنشطة تساعده في استيعاب المفاهيم األساسية في مادة الرياضيات من خالل أنشطة تربوّية هادفة.	•
 تنمية الميل اإليجابي نحو مادة الرياضيات من خالل األلعاب. 	•
ق.  	• تطبيق مهارات في مادة الرياضيات في إطار ُمشوِّ
العمل الثنائي والجماعي عبر حّل المشكالت في لعبة.  	•
العمل الفردي عبر إنجاز النشاط/اللعبة من أّوله حتى نهايته من دون الشعور بالملل.	•
التطبيق العملي للمعارف والمفاهيم الرياضية وليس الحفظ. 	•

ومن حيث الهيكلّية، تقوم األنشطة بمعظمها على هيكلّية موّحدة بعناوين رئيسية هي: 
تي يحتاج إليها الطالب لتنفيذ النشاط.  	• المواّد الَّ
المفردات. 	•
الهدف من النشاط. 	•

واألنشطة واأللعاب ذات مستويين من الصعوبة تـّمت اإلشارة إليها بنجوم في أعلى الصفحة، فالنشاط المشار إليه بنجمتين 
أصعب من النشاط المشار إليه بنجمة واحدة. وتجدون أيًضا أعلى الصفحة عنواًنا لكل نشاط، وعنواًنا للمفهوم الَّذي ينطوي 

عليه الدرس أسفل الصفحة. 

أما عن دورك عزيزي ولي األمر، فإّننا ندعوك إلى: 
قراءة التعليمات وإرشاد ابنك إلى كيفّية تنفيذ النشاط أو اللعبة. 	•
المشاركة في تنفيذ النشاط أو اللعبة مع ابنك. 	•
عدم الضغط على ابنك لتنفيذ النشاط/اللعبة بشكل صحيح من المحاولة األولى. 	•
 تشجيع وتعزيز ابنك عبر الثناء على جهده. 	•
التأكيد البنك أّن الهدف من اللعبة هو التعّلم وليس الفوز. 	•

وإّننا على ثقة أّنك ستجد متعة بالغة في تعليم ابنك هذه األنشطة، ألّنك ستشاركه تنفيذها بداًل من مجّرد تلقينه خطوات العمل 
عليها والجلوس إلى جانبه أثناء إنجازها.  

ولكم بالغ تقديرنا... 
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 vii

كتاب النشـاط هذا هو جزء من سلسـلة تتألف من سـتة كتب نشـاط 
تطبيقي لرياضيات املرحلة األساسـية )صفوف األول إىل السـادس(، 
ويمكن استخدامه ككتاب مستقل بالرغم من أن املحتوى ُيكّمل كتاب 

كامربيدج للرياضيات يف املرحلة األساسية. 
جتمع كتب النشـاط بـن التعلم الَّذي متت تغطيته بالفعل يف املدرسـة؛ 
ولكنهـا أيضا تقدم دعـا إضافًيا من خالل توفري خمتـر للمعلومات 
األساسـية ومفردات املوضوع وإعطاء مالحظـات حول كيفية تطوير 
مهارات ومعارف الرياضيات بشكل أفضل؛ كا أهنا أيضا تعزز التعلم 
من خالل أنشطة تعميق املعرفة وترسيع اكتساب مهارات املادة. تشمل 
كّل صفحـة تقييـم نجمة أو نجمتن لبيان مسـتوى حتدي املادة املقدمة 
للطالـب. فالصفحـات ذات النجمـة الواحـدة تدمـج أنشـطة التعلم 

بعضها ببعض. أما الصفحات ذات النجمتن فتعزز وتعمق التعلم. 
كيفية استخدام الكتب:

يمكن استخدام كتب األنشطة يف املدارس أو يف املنزل، وقد تم اختيار 
تي قد حيتاج فيها الطالب  املوضوعـات بعناية للرتكيز عىل اجلوانـب الَّ
إىل دعـم إضايف. ويرتبط املنهج ارتباًطا مبـارشة برياضيات كامربيدج 
للمرحلـة األساسـية، ولكـن يمكـن للمعلمـن أن حيـددوا وخيتاروا 
تي يرغبون بتغطيتها أو أن يعتمدوا تسلسل الكتاب كا هو.  األنشطة الَّ
تي تقدمها كّل  ومن الرضوري االنتباه إىل أن مستوى حتدي األنشطة الَّ

وحدة يرتفع ويشمل ذلك: 
تي هلا إجابات حمددة، وهكذا يمكن التحقق من  	 األسـئلة املغلقة الَّ

تقدم الطالب. 
تي حتتمل أكثر من إجابة واحدة .  	 األسئلة املفتوحة وهي الَّ
تي تتطلب موارد مثل حجر النرد أو الدّوار أو بطاقات  	 األنشـطة الَّ

األعداد. 
تـي تنفـذ بشـكل أفضل مع زميـل ويمكن  	 األنشـطة واأللعـاب الَّ

تنفيذهـا يف الفصـل أو يف املنـزل بـا يتيح فرصة املشـاركة يف تعلم 
الطالب. 

تي تدعم خمتلف أساليب التعلم: العمل الفردي والعمل  	 األنشطة الَّ
ضمن جمموعات ثنائية ويف جمموعات. 

قد يرغب أولياء األمور يف مساعدة أبنائهم يف تعلم الرياضيات ولكن 
تي تعلموها هم يف املدارس ختتلف  غالبا ما يشعرون بأن الرياضيات الَّ
تي يتـم تعليمها ألبنائهم اليوم. إال أن األنشـطة يف  عـن الرياضيـات الَّ
هـذا الكتاب قد صممت لرتكز عىل مهارات التفكري وحل املسـائل يف 

الرياضيات، مما يسهل عملية دعم أولياء األمور ألبنائهم. 
كيفية تطبيق األنشطة: 

يسـمح هذا الكتاب للطـالب بكتابة إجاباهتم فيـه. وقد حتتاج بعض 
األنشـطة إىل مزيد من املسـاحة للكتابة، لذلك يمكن إعطاء الطالب  

دفاتـر بيضـاء يف بداية السـنة السـتخدامها مع الكتـاب. ويتألف كّل 
نشاط من خطوات شبه حمددة تشمل العناوين التالية: . 

»تذكـر«: يعطـي نبذة عامـة عن نقـاط التعلم األساسـية، ويعرف  	
املفاهيم األساسية، ويمكن بعد ذلك استخدامه كدليل للمراجعة. 
وهذه األقسام جيب أن تقرأ مع أحد الكبار الَّذي يمكنه أن يتحقق 

من الفهم قبل حماولة جتريب األنشطة. 
»املفردات«: يقـدم املصطلحات الرياضية املطلوبة، وجيب أن يقرأ  	

الطالب املفردات األساسـية وأن يتم تشـجيعهم لتوضيح فهمهم 
هلا.

»املالحظة«: توفر التحفيز واملساعدة يف بناء الفهم وتوجيه الطالب  	
يف االجتاه الصحيح. 

»سـوف حتتـاج«: يقـدم قائمة باملـوارد واملصـادر األساسـية لكل  	
نشاط.

»املصـادر«: متوفرة يف هناية الكتاب وجيـب طباعة كّل مصدر عىل  	
صفحة واحدة خلفيتها بيضاء بحيث يمكن قصه. وجيب تشـجيع 
الطالب عىل االحتفاظ بأي موارد سـيقومون بقصها حيث يمكن 

استخدام الكثري منها يف أكثر من نشاط واحد. 

مالحظة: 
عنـد ذكر »الدّوار« ضع مشـبك ورق بشـكل مسـطح عـىل الصفحة 
بحيث يكون الطرف فوق وسط الدوار. ثم ضع رأس قلم الرصاص 

يف وسـط الدوار عرب مشـبك الورق. 
ثبت قلم الرصاص ثم اسمح بدوران 
املشـبك الورقـي عـرب إدارتـه بقـوة 
وانتظـر احلصـول عـىل الرقـم الَّذي 

سيشري إليه املشبك عند التوقف. 

متابعة تقدم الطالب: 
تقـدم اإلجابات عىل األسـئلة املغلقة يف ظهر هذا الكتاب، مما يسـمح 

للمعلمن وأولياء األمور والطالب بالتأكد من عملهم. 
عند إنجاز كّل نشـاط ينصح أولياء األمور واملعلمون بتشجيع التقييم 
الـذايت من خالل سـؤال الطالب عن مدى سـهولة النشـاط، وعندما 
يعقـب الطالب عىل النشـاطات، جيـب عليهم أن ينظروا يف مسـتوى 
التحـدي الَّذي واجهـه الطالب بدال من الرتكيز عىل مـن كان الفائز . 
يمكن أن يستخدم الطالب )✓( / )✗(أو أمحر / أخرض كنظام تلوين 

التسجيل التقييم الذايت يف أي مكان يف صفحة النشاط. 
يوفـر هذا التقييم للمعلمن وأولياء األمور فها حول اخلطوات التالية 

املطلوبة لدعم الطالب بشكل أفضل.

مقدمة
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الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 10

لدينا بعض بطاقات األرقام.   )2

يمكنك استخدام كّل بطاقة مرًة واحدًة لتكوين مثل العدد المقابل: 

___________ ) أ ( ما أكبر عدد يمكن تكوينه باستخدام الخمس بطاقات؟ 

___________ )ب( ما أصغر عدد يمكن تكوينه باستخدام الخمس بطاقات؟ 

)ج( اْكُتب اإلجابات بالكلمات.
_____________________________________________

_____________________________________________

ما قيمة الرقم 9 في العدد 316 498؟ ضع دائرًة حول اإلجابة الصحيحة.  )1

      تسعة ماليين  تسعمائة  تسعة آالف  تسعون ألًفا        تسعمائة ألف

19357

9 1 3 5 7

د العمليات الناقصة في الحلقات حدِّ  )3

1-1أ القيمة المكانية 

المفردات:
الرقم - العشرة 

آالف - المائة 
ألف - العملية

ر:  َتَذكَّ
القيمة المكانية – ُتسـتخدم األرقام 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 

9 في تكوين أعداد كبيرة.
●   عند ضرب األعداد في 10 أو 100، تتحّرك جميع 

    األرقام منزلة أو منزلتين إلى اليسار.
●   عند قسمة األعداد على 10 أو 100، تتحّرك جميع

     األرقام منزلة أو منزلتين إلى اليمين.
مثال:

3 569 = 100 ÷ 356 900 
 35 690 = 10 × 3 569

37

370

3 700340

34

3 40098

9 800

980

ألوفمئاتعرشاتآحاد
عرشات 

األلوف
مئات األلوف

348938

ُتقرأ ثمانمائة وتسعة وثالثون ألًفا
وثمانمائة وثالثة وأربعون.

اسـتخِدم  مالحظـة: 
لقيمـــة  ا جــدول 

المكانية لمساعدتك.
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11الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 

0 1
2
3

456
7
8

9

مالحظـة: فّكـر جيـًدا قبـل وضـع أّي رقـم. وتذّكـر أنَّ 
بإمكانك استخدام أّي مرّبع. تمّرن على قراءة األعداد.

4(  تحّدي القيمة المكانية - لعبة لالعبين اثنين
       استخِدم الدّوار ولوحة ألعاب.

        تبادال األدوار في لّف الدّوار واْكُتب الرقم الَّذي يظهر في أّي مرّبع 
فـي لوحة األلعاب. الرابح هو الالعب صاحب أعلى عدد عندما 

يتم ملء جميع المرّبعات.

أكمل الجدول لكّل آلة أعداد.  )5

إذا عّرفت العدد »الخارج«، فيمكنك قسـمته على 10 
إليجاد العدد الداخل، على سبيل المثال:

864 = 10 ÷ 8640

إذا عّرفت العدد »الُمخرج«، فيمكنك ضربه في 100 
إليجاد الرقم الُمدخل، على سبيل المثال:

864 000 = 100 × 8 640

10 × الخارجالداخل
700 67818 48945 3الداخل

700 02018 640379 8اخلارج

700 10018 80045 54الداخل

870 0201 6409 8اخلارج

ألوفمئاتعرشاتآحاداللعبة األوىل
عرشات 

األلوف

مئات 

األلوف

الالعب األول

الالعب الثانى

ألوفمئاتعرشاتآحاداللعبة الثانية
عرشات 

األلوف

مئات 

األلوف

الالعب األول

الالعب الثانى

األلوفمئاتعرشاتآحاد

0468

468

األلوفمئاتعرشاتآحاد
عرشات 

األلوف

مئات 

األلوف

0468

000468

100 ÷ الخارجالداخل
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الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 12

أعداد البدء – لعبة لالعبني اثنني.  )1
يلزم كّل العب جدول القيمة المكانية )المصدر 9( و6 أقراص عّد.

يضـع الالعبان أقراص العّد السـتة الخاصـة بكّل منهما على األعداد في جـدول القيمة المكانية، بحيث 
ُيوضع قرص عّد واحد في كّل صف، مع العلم بأنه ال ُيسمح بإظهار جدول القيمة المكانية للخصم.

تي قاما بتغطيتها في جدول القيمة المكانية مع كتابتها هنا. يجمع الالعبان إجمالي األعداد الَّ
اإلجمالي الخاص بي _____________

 مثال: تم وضع أقراص العّد على 000 200 و 000 40 و2000 و700 و60 و8 وحاصل جمعهم هو
. 242 768  

تبادال األدوار لقراءة عدد ما في جدول القيمة المكانية. إذا ُوجد على هذا العدد قرص عّد عند خصمك، 
يجب أن يتنازل عن قرص العّد. سّجل األعداد في الجدول.

يمكـن لالعبيـن توقع مجموع أعـداد الخصم مرًة واحدًة بعد كّل دور. سـّجل التوقعـات في الجدولين 
الواردّين في الصفحة التالية.

الرابح هو من يقرأ مجموع أعداد الخصم بطريقة صحيحة أواًل.

1-1ب القيمة المكانية والترتيب

ر:  َتَذكَّ
لحّل هذه المسـائل، يجب أن تعرف أن مـكان الرقم في العدد يعطيه 
قيمته. فبعض األماكن هي مئات األلوف، عشرات األلوف، األلوف، 

المئات، العشرات، اآلحاد، أجزاء من عشرة.
الرمز > يعني  »أصغر من«، بينما الرمز < يعني  »أكبر من«.

المفردات: 
عشرات األلوف، مئات األلوف، 

المضاعف

ستحتاج إلى: 
 ،107 صفحـة   ،9 المصـدر 

أقراص عّد للنشاط 1

مالحظـة: سـّجل توقعاتـك 
لتتمكن من استبعاد األعداد.

100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 000
10 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000

1 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
100200300400500600700800900

102030405060708090
12 3 4 5 6 7 8 9 
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13الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 

100 000200 000300 000400 000500 000600 000700 000800 000900 000
10 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 000

1 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
100200300400500600700800900

102030405060708090
1 2 3 4 5 6 7 8 9

تي توقعتها  األعداد الَّ
بطريقة صحيحة

اآلحاد
العشرات
المئات
األلوف

عشرات األلوف
مئات األلوف

تي توقعتها مجاميع األعداد الَّ

عدد مكّون من 6 أرقام. وهو عدد فردي.  )2
وأحد مضاعفات العدد 5.  

يكون العدد 900 854 عند تقريبه ألقرب 100.  
   العدد أكبر من ثمانمائة وأربعة وخمسون ألًفا وتسعمائة وثالثون. 

فما هذا العدد؟  ـــــــــــ

رّتب هذه األعداد.  )3
ثم اْكُتبها في الفراغات أدناه.  

أوجد مجموع األرقام التي حولها دائرة في جدول القيمة المكانية.

658 107841 624 74 922742 229 609 99988 043

>>>>>
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الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 14

 4(  إلعب هذه اللعبة مع زميلك أو شخص آخر في المنزل.
 تبادال األدوار في لف الدوار.

اختر ضرب أو قسمة العدد الَّذي يظهر في الدّوار على 10 أو 100.
إذا كان الحـل علـى شـبكة األعداد ولم تتـم تغطيته بالفعل، يلـزم تغطيته 

بقرص عّد.
إذا تمّكن خصمك من إثبات أّنك وضعت قرص عّد في مكاٍن خاطئ،

ُيزال هذا القرص من اللوحة.
الرابح هو من يضع أربعة أقراص عّد في صف ما أواًل.

420 90

11

8 420

970 9

110 101

56 180 

650

605 8
9006.580010 100

11 00084.2426 050

561.89.7651.1

842 00060.597 0004.2

مالحظة: استخِدم جدول القيمة المكانية باألسفل لمساعدتك على الضرب والقسمة.

مئات األلوف األلوف املئات العرشات اآلحاد  األجزاء من
عرشة
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15الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 

1-2أ الترتيب والتقريب

ر:  َتَذكَّ
عند مقارنة األعداد:

الرمز > يعني  »أصغر من«، على سبيل المثال 005 515 > 505 515
الرمز < يعني  »أكبر من«، على سبيل المثال  505 515 > 005 515

عند تقريب األعداد:
ألقرب 10، ننظر إلى رقم اآلحاد، وبالتالي عند تقريب 364 2 للعدد األقل يكون 360 2

ألقـرب 100، ننظـر إلى رقم العشـرات، وبالتالي عند تقريب 2364 للعـدد األكبر يكون 400 2 
ألقرب 000 1، ننظر إلى رقم المئات، وبالتالي عند تقريب 364 2 ألسفل يكون 000 2

مالحظة: تشير دائًما رأس العالمة إلى العدد األصغر.   
كبير < صغير     صغير > كبير  

اْكُتب العالمة الصحيحة > أو < بين األعداد في كّل زوج.  )1
35 860      34 686                 5 054           5 454       4 657     4 567
65 646      65 628             654 659    654 751     7 808    7 878

2(  استخِدم األرقام 2 ،3 ،5 ،7 لتكوين أعداد مختلفة من 4 أرقام. 

استخِدم الدّوار 25 مرة.  )3
اْكُتب األعداد بالترتيب في المربعات لتحصل على خمسة أعداد من خمسة أرقام.  

اْكُتب األعداد مبتدًئا باألصغر.  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

اْكُتب األعداد مبتدًئا باألصغر.  
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

0 1
2
3

456
7
8

9
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الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 16

أكمل هذا الجدول لكتابة األعداد مقّربة ألقرب 100.  )4

أّي عدد في القائمة ُيمثِّل الحّل لكّل مفاتيح اإلجابة التالية؟  _____________  )5
 3 772        3 779  3 819  3 781  3 762  3 783    3 778  3 826  

 العدد هو 3800 ألقرب 100 	
العدد هو 3780 ألقرب 10 	
العدد زوجّي. 	

اْكُتب الثمانية أعداد بالترتيب مبتدًئا باألصغر.

التقريب للعدد األكبر أو للعدد  األصغر – لعبة لالعبين اثنين  )6
استخِدم الدّوار وجدول التسجيل باألسفل.

يّلف الالعب األول الدّوار 4 مرات لتكوين عدد من 4 أرقام.
 ُيقّرب الالعب الثاني العدد ألقرب 100.

 مثال:

إذا تمَّ تقريب العدد للعدد األكبر، يحرز الالعب 
نقطًة واحدًة وإذا تّم تقريبه للعدد األصغر ، يحرز 
نقطتين. فمثاًل : تم تقريب 865 3 للعدد األكبر، 

وبالتالي يحرز الالعب نقطًة واحدًة فقط.
تبـادال األدوار وكّررا. بعـد خمس لفات، الرابح 

هو الالعب الَّذي يحرز أعلى نقاط.

ناتج تقريب 865 3 ألعلى هو 900 3

مالحظة: يمكنك اسـتخدام خط األعداد 
كوسيلة مساعدة.

استخِدم خط األعداد هذا لمساعدتك في 
الجزء التالي من الجدول.

500456400

4 6004 500

مالحظة: يمكنك استخدام مفاتيح اإلجابة بأي ترتيب.

حاول شطب األعداد التي ال تتوافق مع مفاتيح اإلجابة.
سوف يتبقى لديك عدد واحد فقط.

مقّربة ألقرب 100
456

4 562
45 628

456 281

اللفة الرابعةاللفة الثالثةاللفة الثانيةاللفة األوىل

3865

الالعب الثاينالالعب األول800 8653 9003 3مالحظة: 
النقاطالعددالنقاطالعدد

املجموعاملجموع

0 1
2
3
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9
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17الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 

اْكُتب بعض األعداد المناسبة في كّل قسم من أقسام مخططات ڤـن.  )1

تي تصبح األعداد الَّ
500 6 عند

تقريبها ألقرب 100

تي تصبح األعداد الَّ
450 6 عند

تقريبها ألقرب 10

تي تصبح األعداد الَّ
000 8 عند

تقريبها ألقرب 1000

تي تصبح األعداد الَّ
500 8 عند

تقريبها ألقرب 100

تي تصبح األعداد الَّ
000 1 عند

تقريبها ألقرب 000 1

تي تصبح األعداد الَّ
500 عند

تقريبها ألقرب 10

اختر العناوين الخاصة بك لمخّطط ڤـن حتى ُيمكنك وضع أعداد في أكبر قدر ممكن من األقسام.

تي تصبح األعداد الَّ

عند تقريبها ألقرب
10

تي تصبح األعداد الَّ

عند تقريبها ألقرب
100
تي تصبح األعداد الَّ

عند تقريبها ألقرب 000 1

ر:  َتَذكَّ
يمكـن تقريب األعداد إلى 10 و100 و000 1. تصّور العدد على 
خط األعداد ليساعدك في تحديد أيهما األقرب. إذا كان العدد في 

المنتصف بين العددّين المقربّين، فقّرب دائًما إلى القيمة األكبر.

1-2ب التقريب

المفردات: 
عشرات األلوف، مئات األلوف
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الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 18

 2(  يوجد سياج يحيط بحقل مرّبع الشكل.
قاس الفالح طول السياج من جانب واحد من الحقل ووجد أنَّه 300 1 م، ألقرب 100.

 ما  أصغر مجموع لمحيط الحقل؟ ____________  
ما أكبر مجموع لمحيط الحقل؟ ____________ 

في اعتقادك، ماذا يجب أن يكون إجمالي طول السياج ألقرب 1000 م؟ ________________
اشرح كيف توّصلت إلى اإلجابة.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3(  يتقاضـى خالـد وعامر نفس الراتب كّل شـهر، فيما عدا أنَّ نقود خالد تكـون مقّربًة ألقرب 000 1 ريال 
ونقود عامر تكون مقّربًة ألقرب 100 ريال.

بعد 6 أشهر، من تلقى أموااًل أكثر؟

يونيومايوأبريلمارسفبرايرينايرالشهور
450 2862 4931 0422 6353 8781 2الراتب )بالريال(

______________________________________________________________

مالحظة:  اختر طريقًة لتسجيل المبلغ الَّذي يحصل عليه كّل شخص شهرًيا. يمكنك تنظيم 
المعلومات في جدول.
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19الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 

ر:  َتَذكَّ
الستنتاج النمط في متتالية، انظر إلى االختالف بين كّل عدد واّلذي يليه. ويشار إلى كّل 

عدد من هذه األعداد بمصطلح الحّد.

العبارة العامة هي القاعدة الَّتي تكون قابلًة للتطبيق دائًما.
قد ُيطلب إليك إيجاد أمثلة تطابق عبارًة عامًة أو إيجاد مثال عكسي لتوضيح أّن 

العبارة غير صحيحة.
مثـال 1: أوجـد ثالثة أمثلة تطابق العبارة، »مجموع ثالثـة أعداد فردّية هو عدد 

فردّي«.
1 + 3 + 5 = 9 و3 + 3 + 3 = 9 و13 + 7 + 23 = 43

مثـال 2: تقـول عائشـة »عند تنصيف عـدد زوجّي، تكـون اإلجابـة دائًما عدًدا 
ا«. هل ما تقوله عائشة صحيٌح؟ اشرح كيف توّصلت إلى اإلجابة. فرديًّ

4 ÷ 2 = 2 و2 عدد زوجّي وبالتالي قول عائشة غير صحيح.

القاعـدة  أو   النمـط 
هي +5. 96101

5+5+5+

106111

اتبع القواعد لتظليل األعداد.   )1

تبدأ المتتالية باألعداد 1، 4، 7، 10، 13 ..... ما القاعدة الُمّتبعة في هذه المتتالية؟  )2
__________________________________________________

ابدأ بالرقم 1 وعد ثالثات
12345
678910

1112131415
1617181920
2122232425

1-3أ المتتاليات والعبارات العامة

المفــردات:  النمـط، 
القاعـدة،  المتتاليـة، 

الحّد، العبارة العامة

ستحتاج إلى: 
مجموعـات مـن بطاقات 

األرقام من المصدر 1،
صفحة 85 للنشاط 5

تي تنتمي إليها هذه المتتالية. مالحظة: هل يمكنك أن تحّدد هذه المتتالية في مخّططات النشاط 1؟ انظر لتحّدد الشبكة الَّ

ابدأ بالرقم 3 وعد أربعات
123456
789101112

131415161718
192021222324
252627282930
313233343536

ابدأ بالرقم 2 وعد ثالثات
12345
678910

1112131415
1617181920
2122232425
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الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 20

 3(       تكّون سمية متتالية أعداد بدًءا من 10. ثم تطرح 4 كّل مرة.
ما األعداد الثالثة التالية في هذه المتتالية؟

_________ _________ _________  
4(     هذا جزء من متتالية عددّية.

 
تستمر المتتالية.

تي قد تظهر في المتتالية. ضع دائرًة حول جميع األعداد الَّ
153           1 000           189           30           230           120  

5(    األعداد الفردّية والزوجّية – لعبة لالعبين اثنين
يحتـاج كّل العـب مجموعًة من بطاقات األرقـام 1-9 مع خلط 
البطاقـات ووضعهـا ووجُهَهـا إلـى أسـفل. ثـّم يقّلـب الالعبان 
البطاقة العلويـة من مجموعة البطاقات الخاصـة بكّل منهما. إذا 
كان المجمـوع عدًدا زوجيًّا، يحصل الالعـب األول على نقطة؛ 
وإذا كان المجموع عدًدا فردًيا، يحصل الالعب الثاني على نقطة.

الالعب الَّذي يحرز 10 نقاط أواًل هو الرابح في هذه اللعبة.
سّجل النتائج في أّول 3 أعمدة من الجدول.

المجموع
النقاط

النتيجة الالعب الثاني الالعب األول 
فردّي + فردّي = زوجّي1مثال: 5 + 7 = 12

أكمل العمود األخير باستخدام عدد فردّي، عدد زوجّي، أو + أو =.

6(    أوجد ثالثة أمثلة تطابق هذه العبارات العامة.
مجموع عددين زوجّيين هو عدد زوجّي.    ___________________________  	
مجموع ثالثة أعداد فردّية هو عدد فردّي.    ___________________________ 	

مالحظـة: يمكنـك االسـتعانة برسـم 
خط أعداد.

- 4 - 4 - 4 
10

مالحظـة: توّضـح المخّططـات المشـابهة لهـذا 
المخّطط أن المتتالية تستمر في االتجاهين مًعا.

مالحظة: العبارات الموجودة 
في أعمدة النتائج هي عبارات 

عامة.

مالحظة: إليجاد المجموع، اجمع 
العدديـن مًعـا، علـى سـبيل المثال 

مجموع 4 و3 هو 4 + 3 = 7
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21الوحدة 1أ:  1 نظام األعداد )األعداد الكاملة( 

مجاميع المتتاليات
ُيمكن كتابة 15 على أّنها مجموع عددين كاملين متتاليين.

8 + 7 = 15
وّضح كيف يمكن تطبيق ذلك مع أي عدد فردي. اذكر 5 أمثلة.

هل ُيمكن كتابة 14 على أّنها مجموع عددين كاملين متتاليين؟ أو 4 أعداد كاملة متتالية؟ اْكُتب ما توصّلت إليه.

ُيمكن كتابة أّي مضاعف للرقم 3 على أّنه مجموع 3 أعداد كاملة متتالية. هل هذا صحيح؟ تحّقق من ذلك.

ر:  َتَذكَّ
مجموع أّي عددين فرديين سـيكون عدًدا زوجًيا دائًما. مجموع عددين 

زوجيين هو عدد زوجّي دائًما.

المفردات:  فردي، زوجي، 
مجموع، متتاٍل، عدد كامل

مالحظة: مجموع عددّين فردّيين سيكون عدًدا زوجيًّا دائًما. 

1-3ب أنماط األعداد 
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الوحدة 1أ:  2 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للجمع والطرح 22

ر:  َتَذكَّ
الجمع

تي ترى أّنه   استخِدم أّي طريقة من طرق الجمع الَّ
يمكنك استخدامها بسرعة فعالّية.

الطرح
طرح: 325 – 58

تي تفضلها للعمل بسرعة وفعالية. استخِدم الّطريقة الَّ

أعلى النقاط – لعبة لالعبين اثنين.  )1
تناوبا على لّف الدّوار واْكُتبا العدد في المرّبعات في الشبكة الخاصة بك.

 استمرا في اللعب إلى أن يتم ملء جميع المرّبعات. اجمعا العددين
 المكّونين من ثالثة أرقام.

الرابح هو الَّذي يحرز أعلى مجموع.
البطل هو الالعب الَّذي يفوز بثالث جوالت أواًل.

الالعب 2 الالعب 1 

____________ =  +  ____________ =  + 

____________ =  +  ____________ =  + 

____________ =  +  ____________ =  + 

وّضح لالعب آخر كيف توصّلت إلى كّل إجابة. سجّل الحسابات والطريقة.

3 6 7
1 8 5   +
4 0 0
 1 4 0

  1 2
 5 5 2

3 6 7
1 8 5   +

1 2
 1 4 0
4 0 0
 5 5 2

100 + 300
80 + 60

5 + 7 

23 112 15
    5 8
2 6 7

200 + 110 + 15
               50          8
200 +  60 +     7

09
8
7

6 5 4
3
2

1

- -

13 16 7
1  8  5   +
5  5  2

2-1أ الجمع والطرح
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23 الوحدة 1أ:  2 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للجمع والطرح 

أعلى النقاط – لعبة لالعبين اثنين.  )1
تناوبا على لّف الدّوار واْكُتبا العدد في المرّبعات في الشبكة الخاصة بك.

 استمرا في اللعب إلى أن يتم ملء جميع المرّبعات. اجمعا العددين
 المكّونين من ثالثة أرقام.

الرابح هو الَّذي يحرز أعلى مجموع.
البطل هو الالعب الَّذي يفوز بثالث جوالت أواًل.

الالعب 2 الالعب 1 

____________ =  +  ____________ =  + 

____________ =  +  ____________ =  + 

____________ =  +  ____________ =  + 

وّضح لالعب آخر كيف توصّلت إلى كّل إجابة. سجّل الحسابات والطريقة.

2-1ب الجمع والطرح
ر  َتَذكَّ

لحـّل العديـد من هذه المسـائل، يلزم أن تفّكر فيما إذا كنت ستسـتخدم 
طريقًة ذهنّيًة أو كتابّيًة عند الجمع أو الطرح. انظر إلى األعداد لمساعدتك 

في اتخاذ قرارك حول أكثر الطرق فعالّية.
الجمع والطرح هما عمليات عكسـية لبعضهما اآلخر. اسـتخِدم  القيمة 

تي بها عالمات عشرّية. المكانية لمساعدتك في جمع األعداد الَّ

استخِدم كّل رقم من 0 إلى 9 مرًة واحدًة لتكوين خمسة أعداد من رقمين.  )1

أوجد أصغر ناتج جمع  يمكن تكوينه. أوجد أكبر ناتج جمع  يمكن تكوينه.   

 

++

أصغر ناتج جمع يمكن تكوينه هو______. أكبر ناتج جمع يمكن تكوينه هو______.  

مالحظة:  توجد أكثر من طريقة لتكوين أكبر وأصغر ناتج جمع.

الجمـع،  المفـردات: 
جمـع،  حاصـل  الطـرح، 

الفرق.
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الوحدة 1أ:  2 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للجمع والطرح 24

أوجد المجموعة المكّونة من أربعة أكياس الدقيق الَّتي يكون مجموعها 1 كغم تماًما.   )2

251 غم

26 غم

237 غم

592 غم

89 غم

423 غم

174 غم

دقيقدقيق

دقيق

دقيق

دقيق

دقيق

دقيق

اشرح كيف توّصلت إلى اإلجابة باألسفل. 

مالحظة: تحتاج إلى أكثر من كيسين لتصل إلى 1 كغم.
أواًل: يمكنـك تجربة إيجاد الكيسـين اللذين ال يمكن وضعهما مًعـا.  كيس واحد فقط منهما يمكن 

أن يوجد في الحل.
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25 الوحدة 1أ:  3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة 

3-1أ الضرب في رقم واحد
ر  َتَذكَّ

فيما يلي ثالث طرق لضرب عدد مكون من رقمين في رقم واحد.
مثال 126 × 5

الطريقة 2: طريقة الشبكة
100 20 6 ×
500 100 30 5

630 = 30 + 100 + 500

الطريقة 1: التجزئة
)5 × 6( + )5 × 20( + )5 × 100( = 5 × 126

30 + 100 + 500   =
630  =

الطريقة 3: الطريقة المختصرة
6  + 20   + 100126 

5 ×  
500
100

30
630

5  × 100   500
5  × 20   100
5  × 6    30

630

5  ×

 تصلح كّل هذه الطرق ولكن الطريقة المختصرة هي التي تكون سريعة
 االستخدام وبشرط فهمها.

1(    انظر إلى شبكة الضرب التالية:
252 = 7 × 36

25.2 = 7 × 3.6

حّل أزواج العمليات الحسابية التالية:

5 × 49 )ب(       3 × 38 ) أ ( 

5 × 4.9       3 × 3.8   

مالحظة: يمكنك استخدام أّي طريقة تفضلها في الضرب. 36 × 7 = 252
3.6 أصغر 10 مرات من 36؛ وبالتالي 3.6 × 7 أصغر 10 مرات من 252.

25.2 = 7 × 3.6 

252 = 42 +210
30 6 ×

210 42 7

المفردات: رقم، التقسيم، 
طريقة الشـبكة، الضرب، 

ناتج الضرب.
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الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة 26

2( الضرب باستخدام حجر النرد – لعبة لالعبين اثنين
استخِدم الدّوار وجداول التسجيل الواردة أدناه.

يلـف الالعب األول الدّوار ثالث مـرات لتكوين عدد من ثالثة أرقام. ويكتبه 
ل عدًدا مكّوًنا من رقم  على ورقة التسـجيل، ثم يلف الدّوار مرًة أخرى ويسـجِّ

واحد. يفعل الالعب الثاني األمر ذاته.
يضـرب الالعبـان عدديهمـا مًعـا ويكتبـان اإلجابتين فـي مربـع اإلجابة. 
 ويكون الالعب الرابـح في الجولة صاحب اإلجابة األكبر. ويكون الرابح 

عموًما الالعب الَّذي يفوز في جوالت أكثر.
مثال لجولة:

الالعب 2الالعب 1

639742عدد مكّون من ثالثة أرقام

الرابح43عدد مكّون من رقم واحد

الالعب 2261 5562 2اإلجابة

الالعب 2الالعب 1
عدد مكّون من ثالثة أرقام
الرابحعدد مكّون من رقم واحد

اإلجابة

الالعب 2الالعب 1
عدد مكّون من ثالثة أرقام
الرابحعدد مكّون من رقم واحد

اإلجابة

الالعب 2الالعب 1
عدد مكّون من ثالثة أرقام
الرابحعدد مكّون من رقم واحد

اإلجابة

الالعب 2الالعب 1
عدد مكّون من ثالثة أرقام
الرابحعدد مكّون من رقم واحد

اإلجابة

09
8
7

6 5 4
3
2

1

مالحظة:  استخِدم هذه اللعبة كطريقة 
وناقـش  الضـرب.  علـى  للتدريـب 
تي تسـتخدمها مـع زميلك  الطـرق الَّ

وتحّققا من جواب كّل منكما.

MATHS G 5- AB Hany.indd   26 7/12/18   6:22 PM



27الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة

ر  َتَذكَّ
يمكن إجراء عملية الضرب بأي ترتيب.

ستحتاج إلى:  حاسبة

المفردات: الضرب

أكمل الشبكة 

أكمل الشبكة 

يجب أن يكون حاصل ضرب األعداد في كل قطاع 120.

8

6

20

15

120
12

10

2
3 4

5

مالحظة: اقسم 120 على العدد الموجود في القطاع ثم استخِدم اإلجابة ومعرفتك بالعوامل للتوّصل إلى اإلجابة.

3-1ب الضرب
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الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة 28

ر  َتَذكَّ
سـوف تسـاعدك معرفتك بجـداول الضرب علـى إيجاد حّل هذه المسـائل. 
إليجاد حلول للمسائل التالية، تحتاج إلى إدراك أن الضرب والقسمة عمليتان 

حسابيتان عكسيتان.
يمكنك تقسيم األعداد واستخدام طريقة الشبكة للضرب.

مالحظة: ظّلل الطريق الَّذي تجّربه ومن ثّم يمكنك العودة مرًة أخرى وتجربة طرق مختلفة.

المفردات: معكوس، 
عملية حسـابية، ناتج 

ضرب، مقسوم عليه

استخدم مضاعفات العدد 7 للتجديف إلى الجزيرة باالنتقال أفقًيا أو رأسًيا فقط.  )1
اعثر على الطريق باالنطالق من أحد القوارب إلى الجزيرة.  

و القسمة 3-1ج الضرب 

ب6342246541826349701435217301253أ

173614101623562847532465277042214935

3570285272149413876335241469452752

216249247057381456213956172967217014

7417362865284924475221612838492228

6317633021592168541460144770587

49413556633235632649647029561763

2836051453923552739457012637283249

14705615284263721708242365627451870

653424701416595638403628411428213956

52386149574328145114637584573354721

د1463567213523702152351463427054ج
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29الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة

انظر إلى شبكات الضرب. استنتج األعداد المضروبة.  )2

؟ ؟ ×
3 500 280 ؟
100 8 ؟

؟ ؟ ×
1 800 240 ؟
540 72 ؟

؟ ؟ ×
3 200 120 ؟
480 18 ؟

×=      ×=      ×=

مالحظة: ما األعداد المضروبة، للحصول على نواتج الضرب الموجودة في الشبكات؟

يقوم ستة أطفال بتصميم أشكال فنية باستخدام بعض الصناعات اليدوية، ويتشاركون المواّدّ بالتساوي.  )3

كم عدد العناصر المتبقية في الصندوق؟كم عدد ما يحصل عليه كّل طفل منهم من هذه العناصر؟

 أوشحة متبقية وشاًحا لكّل طفل

 عصا مصاصة متبقية عصا مصاصة لكّل طفل

 كرة بوم بوم متبقية كرة بوم بوم لكّل طفل

  قطع متبقية قطعة ترتر لكّل طفل

تي استخِدمتها. وتحّققا من إجابة كّل منكما.  ناقش مع زميلك الطرق الَّ

172 قطعة ترتر 158 كرة بوم بوم 139 عصا مصاصة 95 وشاًحا
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الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة 30

3-2 الطرق الكتابّية للضرب
ر  َتَذكَّ

عنـد ضرب عـدد مكـّون من رقميـن في عـدد مكّون مـن رقمين 
يمكنك استخدام طريقة الشبكة.

مثال 46 × 13
40 6 ×

400 60 10
120 18 3

.598 = 18 + 60 + 120 + 400

الشـبكة،  طريقـة  المفـردات: 
التجزئة، الضرب، ناتج الضرب

اختر ناتج الضرب – لعبة لالعبين اثنين
ستحتاج إلى بعض أقراص العد أو المرور باألعداد أفقيًّا.

يتناوب الالعبان األدوار في اختيار عدد واحد من المجموعة أو عدد واحد من المجموعة ب ثم إيجاد ناتج 
ضرب العددين. إذا كانت اإلجابة متطابقة مع عدد موجود في الشـبكة الكبيرة، فإن الالعب يضع قرص عّد 

على العدد. الرابح هو أّول العب يضع أربع أقراص عّد في صف واحد أفقيًّا أو رأسيًّا أو بشكل مائل.

19  27  25  56  75 المجموعة أ 
49  24  8  37  15 المجموعة ب 

45615663751225931

1 4502852 0727034 350

9991 8001 1028401 323

2 74460013442775405

3 2486483 6751 125925

مالحظة: اسـتخِدم هذه اللعبة كطريقة 
للتدريب على الضرب. ناقش

تـي تسـتخدمها مـع زميلك  الطـرق الَّ
وتحّققا من إجابة كّل منكما.

ستحتاج إلى:  أقراص العد
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31الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة

اشرح كيف توّصلت إلى اإلجابة هنا.
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الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة 32

سـتحتاج إلـى:  المصـدر 2 
صفحة 87

المفردات:  اضرب، الضرب، 
اطرح، الطرح، والقسمة.  اختر قطعة دومينو من مجموعة الدومينو.

تم اختيار هذه القطعة لك.  

اطلب إلى زميلك إجراء العمليات الحسابية التالية أو يمكنك إجراؤها بنفسك.
15 = 5 × 3 ا من العددين في 5   أيًّ اضرب  •	

23 = 8 + 15 أضف 8     •	
46 = 2 × 23 اضرب في 2     •	
52 = 6 + 46 اجمع العدد اآلخر من الدومينو   •	

اطرح 16 من اإلجابة الناتجة.
36 = 16 –  52 •	

يكون الرقمان المتبقيان األعداد الموجودة على الدومينو.
 هل يصلح ذلك ألي قطعة دومينو؟ هل ُيمكنك إثبات ذلك؟

ب هذا األمر مع قطع أخرى واْكُتب ما تصل إليه. جرِّ

مالحظة: اعكس مجموعة من القواعد إليجاد كيفية سير الحل .

هذا التّمرين لطالبين )أو يمكنك تجربته بنفسك(. 

ر  َتَذكَّ
العملية العكسية للضرب هي القسمة، والعملية العكسية للجمع هي الطرح. 

3-3 الضرب - الدومينو
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33الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة

3-4أ القسمة
ر  َتَذكَّ

1(  يمكنك استخدام خط أعداد للقسمة.
32 = 6 ÷ 192

3( الطرح المتكرر  بالتجزئة

6 × 32
  12

0
6 × 2

192
  180

12
6 × 30

2(   القسمة عبارة عن عملية طرح متكرر.

6 × 32

192  
 60 - 

132
 60  -
72
 60  -
12

  12 -
0

6 × 10

6 × 10

6 × 10

6 × 2

المفردات: طريقة الشبكة، الطرح المتكرر 1(     استخِدم خط أعداد إلكمال حسابات القسمة التالية:

يمكن استخدام أي من هذه الطرق. 
الطريقة الثالثة )الطرح المتكرر بالتجزئة( هي أقصر الطرق وأكثرها دقة ولكن 

يجب استخدامها فقط إذا كنت واثًقا من إجادتك لها. 

 = 5 ÷ 165 

١٢٦  = 3 ÷ 126 

١٠٨  = 4 ÷ 108 

٢٠٤  = 6 ÷ 204 

-

-
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الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة 34

استخِدم الطرح المتكرر إلكمال حسابات القسمة اآلتية:   )2

= 4 ÷ 152          = 6 ÷ 258

152
  40 -10 × 4

       

258
  60 -10 × 6

تي تتضمن حسابات قسمة.  3(  استنتج إجابات المسائل الرياضّية التالية الَّ
اشرح كيف توّصلت إلى اإلجابة بوضوح.

 ) ا (  يشارك 110 طفاًل في إحدى المنافسات. تم تشكيل فرق مكّونة من 5 أطفال.
كم عدد الفرق المكّونة؟

__________فريًقا

 )ب(  توضع في كل كرتونة بيض 6 بيضات.
كم عدد الكراتين الالزمة لتعبئة 168 بيضًة؟

 
 

__________كرتونة

أوجد العدد المفقود:  )4

400 =  × 8

مالحظة: ال تجعل إشارة × ُتربكك. لن تصل إلى اإلجابة باستخدام عملية الضرب.
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35الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة

3-4ب القسمة: أعداد لغز البنتومينو 
)pentominoe( )المضلعات الخماسية(

يمثِّـل لغـز بنتومينـو شـكاًل مصنوًعا عـن طريق ضم خمسـة 
مرّبعات مًعا جنًبا إلى جنب. يوجد 12 شكاًل مختلًفا.

ُتلعب هذه اللعبة مع زميل. ستحتاج إلى 12 لغز بنتومينو من المصدر 11 صفحة 111 وشبكة مربعات 
المائة في المصدر 10، صفحة 109. 

تبـادال األدوار لوضـع قطعة بنتومينو في مكان ما على الشـبكة. اجمعا األعداد اّلتـي تمت تغطيتها بكل 
قطعة بنتومينو. تحققا مما إذا كان حاصل الجمع يمكن قسمته على عدد آخر بدون باٍق.

إذا كان حاصل الجمع يقبل القسمة تماًما على 2، تحصل على نقطتين. 

إذا كان حاصل الجمع يقبل القسمة تماًما على 3، تحصل على 3 نقاط.

 إذا كان حاصل الجمع يقبل القسمة تماًما على 4، تحصل على 4 نقاط،
 وهكذا. لن تحصل على نقاط عند القسمة على 1.

ر  َتَذكَّ
يمكن أن يكون اتجاه أّي قطعة بنتومينو ألعلى أو أسفل أو جانب قطعة موجودة على السبورة، 

ولكن ال يمكنها أن تتداخل أو تتجاوز حافة المرّبع.

سـتحتاج إلـى: شـبكة مربعـات 
)المصـدر 10، صفحـة  المائـة 
109 والمصدر 11، ص111(. 
مجموعـة مكّونـة مـن 12 لغـز 
بنتومينو مختلًفا للقص، ومقص.

المفردات: لغز بنتومينو، حاصل 
جمع، المضاعفات، العوامل.
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الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة 36

مثال: 
إذا وضعـت قطعـة البنتومينو على الشـبكة بالشـكل 

اآلتـي، فسـيتم تغطيـة األعـداد: 1 و3و5و1و3. إّن 

جمـع هذه األعداد يسـاوي 13، وبالتالي سـتحصل 

على 13 نقطة ألّن 13 ال تقبل القسمة إال على 13. 

وفـي هذا المثال، سـتحصل علـى 14، ألن مجموع 

األعداد المظللة تقبل القسمة على 2 و 4 و 8.

اتـرك قطعـة البنتومينـو مكانها. يأخذ زميلـك قطعة بنتومينو أخـرى ويضعها على الشـبكة. ال يمكن أن 
تتداخل قطع البنتومينو.

تابـع حتى ال توجد مسـاحة لقطعة بنتومينو أخرى. اجمع نقاطك. الرابـح هو الالعب الَّذي يحرز أعلى 
إجمالي نقاط.

قبل ممارسة اللعبة مرًة أخرى، هل توجد استراتيجية يمكنك استخدامها للتأكد من أن لديك فرصة أفضل 
لتحقيق الفوز؟

مالحظة: استخِدم ما تعرفه عن الُمضاعفات والعوامل واألعداد الزوجّية والفردّية.

31481058296
74832567510
1351632914
26874775610
62931094372
5728321964

10318946718
6935314721
8518479243
48196938710
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37الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة

ر  َتَذكَّ

استخدم آخر إجابة  تتوصل  إليها لبدء العملية الحسابية الجديدة.

يمكنك إجراء هذا التمرين بمفردك أو مع زميلك.

ابدأ بالعدد 8، واقسمه على 5 ثمَّ أضف  1 إلى الناتج. على سبيل المثال 8 ÷5، إضافة 1 = 2.6

ابدأ بالعدد 2.6، واقسمه على 5 ثمَّ أضف 1 إلى الناتج )1.52(. 

ابدأ بالعدد 1.52 ……….

يجب أن تبدأ باإلجابة السابقة في كّل مرًة تكرر العملية، على سبيل المثال: 8   ،    2.6  ،   1.52

ماذا يحدث عندما تكرر العملية مرة تلو أخرى؟ 

تي تتوّصل إليها. حاول التوصّل إلى شيء مميّز. اْكُتب اإلجابات الَّ

ماذا يحدث إذا بدأت العملية بالكامل بالعدد 6 أو 2؟
 لماذا تعتقد حدوث ذلك؟

استكشف أكثر. ماذا قد يحدث إذا بدأت بعدد فردّي؟

مالحظة: ابحث عن أنماط في األعداد عندما تصل إلى نهاية الحسابات.

3-4ج القسمة

ستحتاج إلى: آلة حاسبة.

المفردات: اقسم، اجمع.
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الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة 38

ر  َتَذكَّ
إّن قسـمة أّي عدد على العدد 4 يعني الحصول على 

ربع هذا العدد.

3-4د استقصاء القسمة

المفـردات:  اقسـم، القسـمة، 
متكافئ، ربع

أوجـد إجابـات أخـرى تنتهـي بالعـدد 0.25 عنـد القسـمة على 4 
باستخدام أعداد كاملة والعالمة ) ÷(.

على سبيل المثال

1.25 = 4 ÷ 5  6.25 = 4 ÷ 25  0.25 = 4 ÷ 1

ب القسمة على أعداد أخرى: 5 أو 8 أو 3 أو اختر عدًدا من عندك. اْكُتب ماذا وجدت. جرِّ

مالحظة: 0.25 مكافئ للربع.

ستحتاج إلى: آلة حاسبة
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39الوحدة 1أ: 3 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للضرب والقسمة

ر  َتَذكَّ
أوجـد حاًل لكل قسـم من المسـألة قبل االنتقال إلى القسـم التالي. 

يمكن إيجاد حل هذه المسألة باستخدام الخطوات الُمنظمة

3-4هـ المنطق

المفردات:  اقسم، الباقي

الطهي الجماعي

كان طالب الصف الخامس يقيمون حفل نهاية العام في المدرسة. فصنع الطالب عدًدا من الكعكات ليتشاركوها 
سوًيا. كان يوجد الكثير من الكعكات!

في الصباح التالي،  قّسـم المعلم الكعكات إلى 4 مجموعات متسـاوية  وبقيت كعكة واحدة.  ثم  أكل الكعكة 
المتبقية  واحتفظ بإحدى المجموعات األربعة من الكعكات.

وفـي وقـت الحق من ذاك الصباح،  عثر معلم آخر على الكعكات وقسـمها إلى 4 مجموعات متسـاوية وتبقت 
كعكة واحدة. ثم أكل  المعلم الكعكة المتبقية  واحتفظ بإحدى المجموعات األربعة.

بعد ظهر ذاك اليوم، عثر الطالب على  24 كعكًة فقط متبقية.

تي أعدها الطالب في الحفل؟  إًذا، كم يكون عدد الكعكات الَّ

مالحظة: استخِدم ما تعرفه عن المضاعفات والعوامل وبواقي القسمة.
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الوحدة 1أ: 4 المضاعفات واألعداد المربَّعة والعوامل 40

ر  َتَذكَّ
سـوف يسـاعد تعلمك لجـداول الضرب فـي إيجاد حّل لبعـض من هذه 

المسائل.
تحتاج إلى اختيار طرق ذهنية أو كتابّية للجمع والطرح والضرب والقسمة 
تي تعلمتها  إليجاد حل لهذه المسائل. فّكر في اإلستراتيجيات المختلفة الَّ

وجرب اختيار أفضل االستراتيجيات لكّل مسألة.

4-1أ  الجمع والطرح والضرب والقسمة

المفـردات:  الفرق، ناتج 
الضرب، حاصل الجمع، 

الباقي

 1(      كّل صندوق يحتاج إلى مفتاحين.
يكون العدد الموجود على الصندوق هو حاصل جمع المفتاحين. استنتج العدد اّلذي يلزم وضعه على 

الصندوق األخير.

٦٩٫٥٣

٤٧٫٦٢

٥٦٫٩٨

٣٥٫٧٦

٧٤٫٢٩

٣٤٫٨١

٢٨٫١٧

٥٥٫٦٧

٨٢٫٠٤

٢٣٫٥٥
١١٧٫٨

٨٥٫١٥٩٣٫٠٨

١٠٣٫٢٩

٦٩٫٥٣

٤٧٫٦٢

٥٦٫٩٨

٣٥٫٧٦

٧٤٫٢٩

٣٤٫٨١

٢٨٫١٧

٥٥٫٦٧

٨٢٫٠٤

٢٣٫٥٥

١١٧٫٨

٨٥٫١٥٩٣٫٠٨

١٠٣٫٢٩

مالحظة: اعمل حسب منهجية محددة.. كّل مفتاح له زوج لفتح القفل.
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41الوحدة 1أ: 4 المضاعفات واألعداد المربَّعة والعوامل

 2(  العب هذه اللعبة مع زميل أو شخص آخر.
لّف الدّوار ثمان مرات. في كّل مرة، يكتب الالعبان العدد الظاهر على 

الدّوار في أحد المربعات..

بعد ملء جميع المربعات، ُيكمل الالعبان الحسابات.

يفوز الالعب الَّذي يحرز أعلى إجابة.

الالعب 1

 

 الالعب 2

 

فّكر في طريقة ُيمكنك بها تحسين طريقة لعبك لهذه اللعبة. العب مرًة أخرى.

الالعب 1

الالعب 2

 

ر في  مالحظة:  استخِدم مالحظات كتابّية أو طرق حسابات كتابّية إلجراء عمليتي الضرب والجمع. فكِّ
كيفية تغيير القيمة المكانية للنتيجة.

×

+=

×

+=

×

+=

×

+=

0 1
2
3

456
7
8

9
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الوحدة 1أ: 4 المضاعفات واألعداد المربَّعة والعوامل 42

ر  َتَذكَّ
فـي الرياضيـات، أي عـدد يمكن قسـمته بشـكل تـام على عـدد أخر هو 

ُمضاعف من ذلك العدد. على سبيل المثال:
ُمضاعفات العدد 5 هي: 5، 10، 15، 20. . . 90، 95، 100، 105. . .
ُمضاعفات العدد 9 هي: 9، 18، 27، 36. . . 90، 99، 108، 117. . .

 األعداد المرّبعة هي نتيجة ضرب عددين كاملين ومتشابهين،
 على سبيل المثال

16 = 4 × 4
العدد 16 هو مرّبع

4-1ب الُمضاعفات والمرّبعات

1(  أكمل اللغز العددي المتقاطع التالي.
رأيّس أفقّي  

7 × 4     -1  8 × 6  -1
6 × 3     -3  9 × 9  -2
6 × 6    -6  6 ÷ 24  -4
3 × 8    -7  7 ÷ 63  -5

3 × 11   -8
3 × 7    -9

    

  

  

  

    

3 2 1

7

8

6

45

9

صّمم لغز كلمات متقاطعة به مسـائل ضرب وقسمة كمفاتيح 
للحّل. بّدل األلغاز مع زميلك.

2(   ضع دائرة حول جميع ُمضاعفات العدد 8 الموجودة في قائمة األعداد التالية.
72   58   56   32   28  

3(   أكمل هذا العدد المكون من رقمين حتى يكون أحد ُمضاعفات العدد 9.
7

4(   اْكُتب جميع ُمضاعفات العدد 6 األكبر من 30 واألصغر من 60.

د العدد الَّذي يوافق جميع مفاتيح الحّل التالية. 5(   حدِّ
	  أحد ُمضاعفات العدد 3         	  أحد ُمضاعفات العدد 5  أقل من 20    	  

مضاعـف،  المفـردات: 
عدد مرّبع.

ستحتاج إلى: 
أجـل  مـن  عـّد  أقـراص 

التمرين الثامن.

ـر حقائـق  مالحظـة: حـاول تذكُّ
فمعرفتهـا  الضـرب.  جـدول 
تساعدك للغاية بطرائق متعددة.

مالحظـة: معرفـة حقائق جدول 
الضرب تسـاعدك في هذا النوع 

من األسئلة!
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43الوحدة 1أ: 4 المضاعفات واألعداد المربَّعة والعوامل

 6(    اْكُتب األعداد التالية في األماكن الصحيحة 
في ُمخطط التصنيف.

36  26  16  6  
ر حقائق جـدول الضرب. فمعرفتها  مالحظـة: حاول تذكُّ

تساعدك للغاية بطرائق متعددة.

أكمل متتالية األعداد المربعة.  )7

100 ،  ،  ،49 ،  ،  ،  ،9 ،4 ،1
8(  ثالثة في خط واحد - لعبة لالعبين اثنين

يستخدم كّل العب أقراص عّد بألوان مختلفة، أو يمكنك شطب 
األعداد على لوح اللعب.

يأخذ كّل العب دوره في لف الدّوار، ثم يجد مربع العدد ويضع 
أحد أقراص العّد على هذا العدد على أحد األشكال السداسية. 

يحاول كّل العب تكوين صف من أربعة أقراص عّد أفقًيا أو 
بشكل مائل. الرابح هو أول العب يضع أربعة أقراص عّد في 

صف واحد.

109
8
7

6 5 4
3
2

1

164812536100

100916464

25410049925

164911681

3681936644

4925641009

8116143681

مضاعفات 6مضاعفات 4

MATHS G 5- AB Hany.indd   43 7/12/18   6:23 PM



الوحدة 1أ: 4 المضاعفات واألعداد المربَّعة والعوامل 44

ر  َتَذكَّ
عوامل العدد يمكن قسمة العدد عليها بدون باٍق. يمكن ترتيبها على شكل 

تسلسل في مجموعات ثنائّية، على سبيل المثال:
عوامل العدد 12هي: 1 ،  2 ،  3  ،  4  ،   6 ، 12

المجموعات الثنائية لعوامل العدد 12: 1 و 12 ،  2 و 6  ، 3 و 4
عدد يقبل القسمة على:

إذا كان آحاده وعشراته صفر صفر  100
إذا كان آحاده صفر  10

إذا كان آحاده صفر أو 5  5
إذا كان آحاده صفر أو 2 أو 4 أو 6 أو 8  2

4-2 العوامل و قابلية القسمة

1(   اْكُتب عوامل هذه األعداد، بشكل متسلسل.

   8

   9

   15

اْكُتب عوامل هذه األعداد، على شكل مجموعات ثنائّية.  )2

   24

  28

   32

3(    في بعض األحيان من المهم إيجاد جميع عوامل العدد ولهذا يجب أن تسير وفق منهجية محددة. 
فيما يلي أمامك حشرة العوامل. عوامل العدد 24

مكتوبة على أرجلها.
ماذا يحدث عند محاولة قسمة 24 على 5؟ يوجد باٍق.

ماذا يحدث عند قسمة 24 على 6؟ )لقد كتبت بالفعل زوج العوامل(.
تي تتكرر فيها مجموعـات ثنائّية من  عندمـا تصل إلى المرحلـة الَّ

العوامل، يمكنك أن تتأكد بأنك توصّلت إلى جميع العوامل.
اآلن اْكُتبها بشكل متسلسل:

.24  ،12   ،8   ،6   ،4   ،3   ،2   ،1
اآلن أكمل حشرات العوامل للعدد 36 والعدد 45.

مالحظة: الحّل باستخدام حشرات العوامل يساعدك على التأّكد من إيجاد جميع العوامل.

1

1

24

36

24

3645

212

8
6

3
4

المفردات: عامل، 
مضاعف، قابل للقسمة 

على، اختبار قابلية 
القسمة.

سـتحتاج إلـى:  المصـدر 
1، الصفحة 85، للنشاط 

الخامس
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45الوحدة 1أ: 4 المضاعفات واألعداد المربَّعة والعوامل

تي تقبل القسمة على 5. 4(    ضع دائرة حول الثالثة أعداد الَّ
108  107  106  105  104  103  102   101  
116  115  114  113  112  111  110   109

5(    يقبل القسمة - لعبة لالعبين اثنين
استخِدم مجموعة من بطاقات األرقام 0-9 من  المصدر 1. اطلب إلى كّل العب أخذ دوره في سحب ثالث بطاقات عشوائًيا.

استخِدم البطاقات لتشكيل عدد مكون من ثالثة أرقام.
 إذا كان العدد يقبل القسمة على 2، يحصل صاحبه على نقطة واحدة. 

إذا كان العدد يقبل القسمة على 5، يحصل صاحبه على نقطتين.
 إذا كان العدد يقبل القسمة على 2 و5 )أو 10(، يحصل صاحبه على 3 نقاط. 

إذا كان العدد ال يقبل القسمة على 2 أو 5 أو 10، ال يحصل صاحبه على أي نقاط. الرابح هو أول العب 
يحصل على 10 نقاط.

ل أعدادك هنا. سجِّ
الالعب 2 الالعب 1 

     النقاط        النقاط  

     النقاط        النقاط  

     النقاط        النقاط  

     النقاط        النقاط  

     النقاط        النقاط  

     النقاط        النقاط  

     النقاط        النقاط  

     النقاط        النقاط  

     النقاط        النقاط  

6(    ظلِّل العدد الَّذي يوافق جميع مفاتيح اإلجابة هذه.
أحد مضاعفات العدد 2 	
أحد مضاعفات العدد 3 	
أحد عوامل العدد 12 	

12345678910

مالحظـة: األعـداد التي تقبل القسـمة 
على 5 هي مضاعفات العدد 5.

المهـم عـدم  مالحظـة: مـن 
الخلط بيـن لفظ »مضاعف« 

ولفظ »عامل«.
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الوحدة 1أ: 4 المضاعفات واألعداد المربَّعة والعوامل 46

ر  َتَذكَّ
العدد المربع هو ناتج ضرب عدد كامل في نفسه.

لحـل هذه المسـائل تحتاج إلـى معرفة طريقة اختبار مـا إذا كان العدد هو 
أحد عوامل عدد آخر

4-3 المضاعفات  واألعداد المرّبعة والعوامل

1(    ضع هذه األعداد في ُمخطط فِن.

مضاعفات العدد5 مضاعفات العدد 2

 ِصف األعداد الموجودة في الجزء المشترك من الُمخطط.

مالحظة: استخِدم اختبارات قابلية القسمة لمعرفة مضاعفات العدد 2 والعدد 5.

المفردات: عدد مربَّع، 
قابل للقسمة، اختبار 
قابلية القسمة، عامل
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47الوحدة 1أ: 4 المضاعفات واألعداد المربَّعة والعوامل

2(    العدد 9 هو عدد مربَّع. 
        العدد 16 هو عدد مربَّع.

9 + 16 = 25. العدد 25 هو عدد مربَّع.
هـل مـن الممكن إيجاد حاصل جمع يكون عبارة عن عدد مربَّـع من خالل إضافة أربعة أعداد مربعة 

مختلفة أقل من 100؟
استخِدم هذا المكان الفارغ للتفكير.

 =   +   +   +  

مالحظة: اْكُتب األعداد المربعة حتى 100. اعمل بشكل 
ُمنظَّم إلضافة األعداد مًعا.  

3(    أيُّ عدد من األعداد الموجودة داخل هذا الجدول له  أكبر عدد من  العوامل؟

61626364656667686970
71727374757677787980

استخِدم هذا المكان الفارغ للتفكير.

مالحظـة: أوجـد مجموعـات ثنائية مـن العوامل بشـكل ُمنظَّم، على سـبيل المثال، هـل العدد أحد 
مضاعفـات 2؟ إن كان كذلـك، مـا العـدد المضـروب في 2 للحصـول على العدد؟ هـل العدد من 

مضاعفات العدد 3؟ إن كان كذلك، فما العدد المضروب في 3 للحصول على العدد؟.
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الوحدة 1ب: 5 استخدام االستدالل الهندسي واألشكال 48

ر  َتَذكَّ
المثلثات متطابقة األضالع لها ثالثة أضالع متطابقة وثالث َزوايا متساوية.

المثلثات متطابقة الضلعين لها ضلعان متطابقان  وزاويتان متساويتان.
المثلثات مختلفة األضالع لها أضالع غير متطابقة.

 

مثلـث متطابق 
األضالع

مثلـث متطابـق 
الضلعين

مثلث متطابق 
الضلعين - قائم 

الزاوية

مختلـف  ُمثلَّـث 
األضالع

مثلث مختلف األضالع 
-قائم الزاوية

تصّور المجسمات الثالثية األبعاد
األمثلة:

مكعبرباعي األسطح منشور ثالثيهرم

5-1أ األشكال الثنائية األبعاد والمجّسمات الثالثية األبعاد

المفـردات:  ُمثلَّـث، 
مختلـف األضـالع، 
األضـالع،  متطابـق 
الضلعيـن،  متطابـق 
مكّعـب،  الـرأس، 
وجه، هرم، منشـور، 
األسـطح،  رباعـي 

متواٍز، متعامد.

ستحتاج إلى:  المصدر 
 ،89 الصفحـة   ،3
أقـالم   ،2 للتمريـن 

رصاص ملّونة.

1(    إنشاء األشكال.
ارُسـم خطين آخرين إلنشاء 

مثلث متطابق الضلعين
ِصـل بين ثـالث نقاط إلنشـاء 
مثلث متطابـق األضالع داخل 

شكل مضلع عادي

ِصـل بين ثالث نقاط إلنشـاء 
مثلـث غير متطابـق الضلعين 

داخل مضلع سداسي منتظم

مالحظة: استخِدم مسطرًة وتأّكد دائًما من رسم رأس الُمثلَّث عند نقطة.

2(    خصائص المثلث - لعبة لالعبين اثنين
العب مع زميل. سوف تعثر على قواعد في قسم المصادر في الصفحة 89.

ر أن الُمثلَّث متطابق الضلعين والمثلث غير متطابق الضلعين قد يحتويان على زاوية قائمة. مالحظة:َتَذكَّ

ًثا بضلعين متعامدين. مالحظة: ال يمكنك رسم ُمثلَّث بضلعين 3(    ارُسم ُمثلَّ
متوازيين.
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49الوحدة 1ب: 5 استخدام االستدالل الهندسي واألشكال

5-1ب امتدادات األشكال5-1أ األشكال الثنائية األبعاد والمجّسمات الثالثية األبعاد

خماسـي  تمديـد،  المفـردات:  
األضالع، منتظم، رباعي األضالع، 
سـباعي  شـكل  سداسـي،  مضلـع 

األضالع، ُعَشاِرّي األضالع. 

ابدأ برسم شكل خماسي منتظم األضالع.
إذا مددت ضلعين، يمكنك تغيير الشكل خماسي األضالع المنتظم

إلى شكل الطائرة الورقية.

يحتوي هذا الشكل خماسي األضالع المنتظم على ضلعين آخرين ممدودين وقد غّير الشكل خماسي األضالع 
إلى ُمثلَّث متطابق الضلعين.

1(  مـن خـالل تمديـد الضلعيـن اآلخرين )2 في وقـت واحـد أو 3 أو 4 أو 5( من الممكن تغيير الشـكل 
خماسي األضالع إلى ما يلي:

شكل رباعي األضالع ومضلع سداسي وشكل سباعي األضالع وُعَشاِرّي األضالع.  جّرب ذلك وارُسم ما فعلته.

ستحتاج إلى: مسطرة
ـر  البدايـة هي شـكل منتظـم لكن قد ال يكون الشـكل  َتَذكَّ

الجديد كذلك
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الوحدة 1ب: 5 استخدام االستدالل الهندسي واألشكال 50

ابدأ بشكل مضلع سداسي منتظم ومّد األضالع إلنشاء:  )2
ُمثلَّث متطابق األضالع ومعين منحرف متطابق الضلعين ومعين وشكل خماسي األضالع وشكل سباعي 

األضالع ومضلع منتظم ثماني األضالع وتساعي األضالع ومضّلع اثنا عشري )12 ضلًعا(
جّرب ذلك وارُسم ما فعلته.

3(  من الممكن تغيير مضلع منتظم ثماني األضالع إلى مرّبع بالطريقة ذاتها. تأكد مما إذا كان بإمكانك فعل 
ذلك.

استكشف ذلك باستخدام أشكال أخرى منتظمة.

مالحظة: ابدأ بمضلع ذي اثني عشر ضلًعا وأزل األضالع
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51الوحدة 1ب: 5 استخدام االستدالل الهندسي واألشكال

أحد عشر
أنشـئ 11 مثلًثا مختلًفا بحد أقصى عن طريق توصيل أي ثالث نقاط على األلواح ذات الفتحات أدناه. أنشـئ 

المثلث األول كما في المثال

 

مالحظة: يمكن تدوير الُمثلَّثات أو إزاحتها أو قلبها أو تكبيرها

5-2 المثلثات المنطقية 

ستحتاج إلى: مسطرة
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الوحدة 1ب: 5 استخدام االستدالل الهندسي واألشكال 52

ر  َتَذكَّ
الشـبكة للمجسـم هي شكل مسـّطح غير مطوي 

ثالثي األبعاد.
تصّور كيف ُتنشـئ شبكة للمجسـم شكاًل ثالثي 
األبعـاد من خـالل تخيُّل طي الشـبكة على طول 

الخطوط.

واألشكال الثالثية األبعاد 5-3أ الشبكات 

انسخ المصدر 4 على بطاقة رفيعة.  )1

لّون الشبكة األولى للمجسم بحيث ال تشترك الوجوه الملّونة بهذه األلوان في إحدى الحواف:

األزرق واألخضر األصفر واألرجواني األحمر والبرتقالي افعل الشيء ذاته مع كّل شبكة للمجسم.

قص الشبكات واطوها للتأكد من أن الوجوه قد تم تلوينها وفًقا للقواعد أعاله. افرد الشبكات والصقها هنا.

ل المكعب. تي ُتشكِّ مالحظة: الوجوه عبارة عن المربعات المسطحة الَّ
تي تتالمس عندها الوجوه. الحواف عبارة عن الخطوط الَّ

المفردات: منشور، هرم

سـتحتاج إلـى:  المصـادر 4 و5، الصفحات 
باللـون  ملّونـة  رصـاص  أقـالم   ،93-91
األزرق واألخضـر واألصفـر واألرجوانـي 
واألحمر والبرتقالي ومسـطرة وبطاقة رفيعة 

ومقص وشريط الصق.
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53الوحدة 1ب: 5 استخدام االستدالل الهندسي واألشكال

هذه شبكة مجسم مكّعب مفتوح.  )2

               مكعب مفتوح

 

ارُسـم رسًما تخطيطًيا لشـبكات منشور خماسـي األضالع مفتوح ومنشور سداسـي األضالع مفتوح ومنشور 
ثماني األضالع مفتوح.

ا وشريًطا الصًقا. إلنشاء المنشورات المفتوحة. استخِدم قوالب مضلع منتظم ومسطرًة وبطاقة رفيعًة ومقصًّ

مالحظة: كّل شبكة مجسم منشور مفتوح تحتوي على عدد أوجه أقل من المنشور الكامل بوجه واحد. 
تي أنشأتها كأوعية لتخزين األشياء فيها. استخدام المنشورات المفتوحة الَّ
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الوحدة 1ب: 5 استخدام االستدالل الهندسي واألشكال 54

5-3ب متوازيات المستطيالت

تخّيل أن لديك 48 مكعًبا.
 ابحث عن طرائق لترتيب 48 مكعًبا كمتوازي المستطيالت.

استنتج مساحة سطح كّل متوازي مستطيالت.
     

حة المرّبعات بكّل وجهاالرتفاعالعرضالطول مسا
السطح

         
       

 

المفردات: المكّعب وأشباه المكّعبات 
ومساحة السطح

سـتحتاج إلـى:  مكّعبـات أو مكعبات ورقية 
المصدر 5 صفحات  93 - 95 - 97. ـر  متوازيـات المسـتطيالت تحتـوي على 6  َتَذكَّ

أوجه مستطيلة و12 حافًة و8 زوايا

مالحظة: معرفة عوامل 48 قد تساعدك.
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ر  َتَذكَّ
الخطوط المتوازية تبعد دائًما عن بعضها بمسافة ثابتة.

الخطوط المتعامدة تلتقي أو تتقاطع عند 90 ˚.
متـوازي المسـتطيالت لـه سـتة أوجـه. الوجـوه المتقابلة 
لمتوازي المستطيالت متماثلة من حيث الطول والعرض.

الشكل المجاور مضلع منتظم ثماني األضالع   )1
يحتوي على زوجين من األضالع المتوازية.

ارُسم كّل شكل من األشكال المحددة أدناه. وفي كل شكل، قم بتمييز أزواج األضالع المتوازية بقلم ملون. 

  ) أ ( شكل خماسي األضالع به زوج واحد من 
األضالع المتوازية

)ب(  مضلـع سداسـي فيـه ثالثـة أزواج مـن األضـالع 
المتوازية

)ج( شكل سباعي األضالع فيه زوجان من األضالع 
المتوازية

المفردات: متوازي، متعامد،
زاوية قائمة، متوازي المستطيالت، 

مكعب، شبكة.

سـتحتاج إلـى:  ورقـة سـميكة / بطاقة 
رفيعة ومسطرة ومقص وشريط الصق 

وقلم تلوين

أواًل  الشـكل  رسـم  يمكنـك  مالحظـة: 
رسـًما تخطيطًيا، دون اسـتخدام مسطرة 
ارُسـمه  ثـم  تصـّوره.  فـي  لمسـاعدتك 
بيـن  المباعـدة  مـن  لتتمّكـن  بمسـطرة 

األضالع المتوازية بدقة.
وال يلـزم أن تكـون الخطـوط المتوازيـة 

متماثلة من حيث الطول.

5-3ج الخطوط المتوازية والمتعامدة ومتوازيات المستطيالت
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الوحدة 1ب: 5 استخدام االستدالل الهندسي واألشكال 56

2(  ِقس هذه  الشبكة وانسخها بعناية على ورقة سميكة أو بطاقة 

وايا متعامدة  رفيعة. تحّقق من أّن الخطـوط المتالقية عند الزَّ

وأن الضلعين المتقابلين متوازيان.

اطِو الشبكة إلنشاء متوازي المستطيالت.

ِقس أطوال األضالع لمتوازي المستطيالت إلى أقرب سنتيمتر.

االرتفاع =  الطول =  العرض =  
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ر  َتَذكَّ
االنسحاب عبارة عن تحّرك عنصر في أّي اتجاه. 
ويوصف االنسحاب بأنه عدد الوحدات يساًرا أو 

يمينًا وعدد الوحدات ألعلى أو ألسفل.
مقدار تحرك  الشكل ) أ ( إلى الشكل )ب( هو 3 

مربعات يمينًا ومربع ألعلى

االنعـكاس، إنشـاء صـورة مـرآة من خـالل قلب 
شيء في خط مرآة )خط االنعكاس( دون دوران .
ُيعكس الشكل )أ( في خط الِمرآة إلى الشكل )ب(

6-2أ  االنسحاب  واالنعكاس

1(  تتم إزاحة الشكل رباعي األضالع 3 مرّبعات 
إلى اليسار.

ارُسم الشكل رباعي األضالع بعد إزاحته.

2(    إليك بعض األعالم المرسومة على شبكة اإِلحداثّيات.
 ) أ (   تتم إزاحة العلم )أ( بمقدار مرّبعين يساًرا و4 

مرّبعات ألعلى. أّي شكل يصل إليه؟ 
 )ب(   تتم إزاحة العلم )و( بمقدار مرّبع يمينًا

 و6 مرّبعات ألعلى. أّي شكل يصل إليه؟ 
 )ج(   ِصف االنسحاب الذي ُيحرك العلم 

)ج( إلى العلم )د(. 
) د ( ِصف االنسحاب الذي ُيحرك العلم )هـ ( إلى العلم )ج(  

مالحظة: اْكُتب الحركة لليسار واليمين أواًل والحركة ألعلى وألسفل ثانًيا.

N

M

المفردات: االنسحاب، 
االنعكاس، خط الِمرآة 

خط الِمرآة
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الوحدة 1ب: 6 المكان والحركة 58

تتم إزاحة الشكل بمقدار مربعين يمينًا و3 مربعات ألسفل.    )3

ارسم المكان الجديد للشكل.

5(  ارسم انعكاس الشكل خماسي األضالع في خط الِمرآة.4(   ارسم انعكاس المضلع السداسي في خط الِمرآة. 

 6(   رسم الشكل أ على شبكة اإِلحداثّيات.

 اعكس الشكل أ في خط الِمرآة.

mirror lineخط الِمرآة mirror lineخط الِمرآة

مالحظة: يتم شرح اإِلحداثّيات في الصفحة 42.

N

M

خط الِمرآة

M

N
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5(  ارسم انعكاس الشكل خماسي األضالع في خط الِمرآة.

ر  َتَذكَّ
إن خطوط التماثل هي خطوط منعكسة.

6-2ب التماثل

المفردات: التماثل الدوراني،
ترتيب التماثل الدوراني

سـتحتاج إلـى:  منقلـة أو مرآة أو 
أقالم تلوين أو أقالم رصاص

 1(     استكشف عدد خطوط التماثل المنعكس وموضع العثور على
 خطوط التماثل المنعكس على المضلعات المنتظمة

استكشف اختالف موضع خطوط التماثل في المضلعات المنتظمة ذات األضالع الفردية والمضلعات المنتظمة 
ذات األضالع الزوجية.

اْكُتب ما توصلت إليه هنا.

مالحظة: بّين أّي األشكال عدد أضالعها زوجي وأيها عدد أضالعها فردي. 
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الوحدة 1ب: 6 المكان والحركة 60

2(    ُتمّثل األشكال التالية مضلعات منتظمة. تتضمن تماثاًل دورانًيا.

عندما يتم تدوير الشكل حول مركزه، يتطابق الشكل مع األصل في 
كّل مرة تتطابق فيها زاوية مع المكان الَّذي كانت فيه الزاوية من قبل.

تي ُيفترض أن يدور المضلع الخماسـي بمقدارها  ر الزاويـة الَّ قدِّ
ليتطابق مع مكانه األصلي.

تـي ُيفترض أن يـدور المضلع  اسـتخِدم منقلـة لقياس الزاويـة الَّ
الخماسي بمقدارها ليتطابق مع مكانه األصلي.

تقدير    تقدير           تقدير   

قياس  قياس           قياس     

3(     اختر أربعة ألوان. استخِدم أقالم رصاص 
ملونة أو أقالم للتظليـل داخل المربعات 

ونصف المربعات المميزة بنجمة )*(.

ن  اعكس النمـط أعلى خطوط المرآة ولوِّ
جميـع المربعـات إلنشـاء نمـط بخطـي 

تماثل.

**********
********

******
****

**

مـن  للتحقـق  مـرآة  مالحظة:  اسـتخِدم 
االنعكاس.
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61الوحدة 1ج: 8 الوقت والجداول الزمنية

ر  َتَذكَّ
كّل من هاتين الساعتين تشيران إلى التاسعة إال 10 دقائق.

١٢ ١
٢

٣

١١
١٠

٩
٨ ٤

٥٧ ٦

ساعة رقميةساعة بعقارب

8:50م

تعني صباًحا. ص 
تعني مساًء. م 

تسـتخدم الجداول الزمنية والكثير من السـاعات الرقمية السـاعة بنظام 24 ساعة 
الساعة 08:00 م ُتكتب 20:00 الساعة 08:00 ص ُتكتب 08:00.  

الفترات الزمنية
يبـدأ البرنامج التلفزيوني السـاعة 02:10 مسـاًء وينتهي السـاعة 04:40 مسـاًء. فكم 

يستغرق من الوقت؟
ساعة واحدة ساعة واحدة 30 دقيقة

استخِدم الخط الزمني لتصل لإلجابة وهي ساعتان و30 دقيقة.

تشارك كّل من عائشة ونور وفريدة في سباق للركض.  )1
أنهت عائشة السباق في 15 ثانية. 	  
أنهت نور السباق قبل عائشة بمقدار 4 ثواٍن. 	  
أنهت فريدة السباق بعد نور بمقدار 3 ثواٍن 	  

كم من الوقت استغرقت فريدة لتنهي السباق؟  _________________ 
أكمل الجدول التالي.  )2

19:00الساعة السابعة مساًء 07:00م  

العاشرة إال ربع صباًحا
14:20   

03:15م

مالحظة:  احترس: هناك خطأ شـائع عند اسـتخدام صيغة الساعة بنظام 24 ساعة وهو استخدام الرقم الثاني فقط 
من وقت الساعة باعتباره وقت الساعة الفعلي فيعتقد الطالب أن 14:00 هي الساعة 4.

8-1 الوقت

المفردات: ساعة 
بعقارب، ساعة 

رقمية

سـتحتاج إلى: قلم 
ومشبك  رصاص 
السـتخدام  ورق 
وأقـالم  الـدّوار، 

ألوان.

مالحظة: استِعن بخط األعداد للتمييز 
بين »قبل« و»بعد«.
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الوحدة 1ج: 8 الوقت والجداول الزمنية 62

مالحظة: استخِدم الخط الزمني لمساعدتك على إجابة السؤال.

مالحظة: هذا النشاط للتذكير بأن 18:00 و08:00 م ال ُيمّثالن نفس الوقت.

3(   انظر إلى ساعة بعقارب.
١٢ ١

٢
٣

١١
١٠

٩
٨ ٤

٥٧ ٦

ضع دائرة حول الوقت الصحيح:
10:40    8:50    8:10    7:50

4(   انظر إلى الساعة الرقمية.  

23:23
أي من هذه األوقات مماثل للوقت اّلذي يظهر على الساعة؟

11:23 م 3:13 م  11:23 ص  
3:23 ص 2:23 م    

تي ُتظهر الوقت الخطأ. 5(   الوقت هو 5:30 م. ضع عالمة عند الساعة الَّ

6(   أي من هذه األوقات مكافئ للساعة 4 في المساء
4 ص.     04:00     14:00     16:00

7(   وضعت مروة الكعكة في الفرن الساعة 10:25. 
يستغرق تحضير الكعكة 40 دقيقة.

متى ستصبح الكعكة جاهزة؟

8(   ذهبت جميلة إلى منزل جدتها.
وصلت الساعة 11:30 ص وغادرت الساعة 04:10 م.

كم من الوقت مكثت جميلة في منزل جدتها؟________________________

9(   ذهب أحمد لزيارة صديق.
ُتظهر الساعة وقت وصوله إلى منزل صديقه. غادر أحمد منزل صديقه الساعة 08:50 م.
كم مكث من الوقت في منزل صديقه؟ ________________________

15:30 5:30 م17:30

مالحظة: تذّكر أنه توجد 60 
دقيقة في السـاعة الواحدة.

بالخمسـات  العـّد  حـاول 
لتصـل إلـى 60، وهـو مـا 

سيمثل الساعة 11.

10:25

18:05
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ر  َتَذكَّ
لحل هذه المسـائل يجب أن تفهم الوحدات المستخدمة للوقت، بما في 
ذلك السنوات واألشهر واألسابيع واأليام والساعات والدقائق والثواني.

يمكنك رسـم خـط الوقت واسـتخدامه مثل خـط األعداد السـتنتاج 
الفترات الزمنية.

1(    صّمم الجدول الزمني الخاص بك. استخِدم األوقات بنظام 24 ساعة.
توجد أربع محطات في مسار الحافلة. يمكنك تسمية المحطات.

توجد حافلتان يمكنهما الذهاب واإلياب في هذا المسار ألي عدد من المرات تريده. هذه هي الفترات الزمنية بين المحطات.
 فترة زمنية قدرها 18 دقيقة  

 فترة زمنية قدرها 37 دقيقة    فترة زمنية قدرها 41 دقيقة    

من  إلى   :

من  إلى   :

8-2 الجداول الزمنية

المفردات: ساعة بنظام 
12 ساعة، ساعة 

بنظام 24 ساعة، ساعة 
بعقارب، ساعة رقمية

تقويـم،  إلـى:  سـتحتاج 
جدول زمني للحافالت 

أو القطارات، مسطرة.

مالحظة: اطَّلع على جداول زمنية 
أخـرى للحافـالت أو القطـارات 
اْكُتـب  أفـكار.  علـى  للحصـول 
أوقات الرحلة من المحطة األولى 
إلـى المحطة الرابعـة في الجدول 
األول. اْكُتب أوقات رحلة العودة 
مـن المحطة الرابعة إلـى المحطة 

األولى في الجدول الثاني.
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الوحدة 1ج: 8 الوقت والجداول الزمنية 64

ارُسم العقارب على الساعات لعرض األوقات بأدق درجة ممكنة.     )2

١٢ ١
٢

٣

١١
١٠

٩
٨ ٤

٥٧ ٦

١٢ ١
٢

٣

١١
١٠

٩
٨ ٤

٥٧ ٦

١٢ ١
٢

٣

١١
١٠

٩
٨ ٤

٥٧ ٦

١٢ ١
٢

٣

١١
١٠

٩
٨ ٤

٥٧ ٦

١٢ ١
٢

٣

١١
١٠

٩
٨ ٤

٥٧ ٦

١٢ ١
٢

٣

١١
١٠

٩
٨ ٤

٥٧ ٦

مالحظة: اسـتخدم مسـطرة لرسـم العقارب. فكر في عدد الدقائق التي يقف عندها عقرب الساعات في فاصل 
زمني واحد على الساعة.

3(    أول مركبـة فضـاء قامت برحلـة من األرض إلى المريخ كانـت مارينر 4 التابعة لوكالة ناسـا. بدأت 
الرحلة في 28 نوفمبر 1964 ووصلت إلى المريخ في 14 يوليو 1965.

كم من الوقت استغرقت الرحلة؟ ________________________
بدأت رحلة مارينر 6 في 25 من فبراير 1969 ووصلت إلى المريخ في 31 من يوليو 1969. بدأت 

رحلة مارينر 9 في 30 من مايو 1971 ووصلت في 13 من نوفمبر 1971.
أي الرحالت كانت األسرع؟  ________________________  

ما الفرق في الوقت المستغرق بين الرحلتين؟  ________________________

مالحظة: اختر حساب الرحلة باأليام أو األسابيع أو الشهور أو السنوات.

14:48

17:39

00:24

07:03

19:06

09:42
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65الوحدة 1ج: 8 الوقت والجداول الزمنية

4(     اليوم هو اليوم العشرون من الشهر وهو يوم االثنين.
في أّي يوم من األسبوع يمكن أن يكون يوم 20 من الشهر القادم؟

________________________

________________________

________________________

________________________

مالحظة: تذّكر عدد األيام في كّل شهر. استخِدم التقويم لحل هذه المسألة.

اليوم الثاني عشر من الشهر التالي سيكون يوم اثنين.   )5
ما هذا الشهر؟

اْكُتب السنوات اّلتي من المحتمل أن ُيمّثلها هذا التقويم في القرن الواحد والعشرين.

________________________

________________________

________________________

________________________

١٣ ٢
٨٩١٠

١٦١٧ ٧ ٦ ٥ ٤
١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١١ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨١ ١ ٢٧ ٢٦ ٢٥

١
١

األحد
الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاألثنين

السبت

١٣ ٢
٨٩١٠

١٦١٧ ٧ ٦ ٥ ٤
١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١١ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨١ ١ ٢٧ ٢٦ ٢٥

١
١

األحد
الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاألثنين

السبت
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الوحدة 2أ: 10 األعداد والمتتاليات العددية 66

1(     ترتيب درجات الحرارة – لعبة لالعبين اثنين.
استخِدم مجموعة من بطاقات درجات الحرارة وورقة التسجيل أدناه.

الهدف هو كتابة درجات الحرارة األربعة من األدنى إلى األعلى.
اخلط البطاقات وضعها على المنضدة ووجهها لألسفل. اقلب البطاقة العلوية. يطَّلع الالعبان على درجة الحرارة 

الموجودة بالبطاقة ويختاران مربًعا من المربعات لكتابة درجة الحرارة فيه.
تابـع إلكمـال المربعات الثالثة األخرى. الرابح في الجولة هو الالعب الَّذي كتب درجات الحرارة بالترتيب، أو 

الَّذي يكون لديه أرقام أكثر بالترتيب الصحيح.
العب 10 جوالت.

الرابح الالعب الثاين  الالعب األول 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ر  َتَذكَّ
األرقام السالبة تكون على يسار الصفر على خط األعداد.

األرقام السالبةاألرقام الموجبة

 -5 ُتقرأ سالب 5
مالحظة: 10 أكبر من 5، لكن  -10 أصغر من 5

10-3 األعداد الموجبة و األعداد السالبة

المفردات:  رقم موجب، 
رقم سالب، صفر 

سـتحتاج إلى:  المصدر 6، 
الصفحات 101-99،

للنشاطين 1 و4
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67الوحدة 2أ: 10 األعداد والمتتاليات العددية

ُيظهر الجدول متوسط درجات الحرارة في شهر يناير في بعض المدن.  )2

ما المكان األكثر برودة؟
_________________________

 ما المكان األكثر دفًئا؟
_________________________

رّتب درجات الحرارة، وابدأ بأدنى الدرجات.
_________________________

أكمل الجدول.  )3

درجة احلرارة اجلديدة )درجة سيليزية(االرتفاع أو االنخفاض يف درجة احلرارةدرجة احلرارة )°درجة سيليزية(
انخفاض 5 درجات2

ارتفاع 8 درجات -3
انخفاض 5 درجات1

ارتفاع درجتني -4
انخفاض 6 درجات6

ُيظهر الجدول درجة الحرارة في لندن في يوم واحد. أكمل الجدول.
درجة احلرارة )درجة سيليزية(اختالف درجة احلرارة عن لندناملكان
 -1لندن

 -25موسكو
10 درجات أقلنيويورك
13 درجة أقلأوسلو

26ريو دي جانريو
فرق درجات الحرارة – لعبة لالعبين اثنين  )4

اخلط بطاقات درجات الحرارة من المصدر 6 ووزعها مع توجيه وجهها لألسفل. يلتقط كّل من الالعبين بطاقتين 
لكل واحد ويعمالن على استنتاج الفرق في درجات الحرارة.

يحتف�ظ الالع�ب صاح�ب أعلى فرق ببطاقات�ه، ويعيد الالع�ب اآلخر بطاقاته. ك�ّرر العملية حتى يتم اس�تخدام 
البطاقات بأكملها. ويكون الرابح هو الالعب صاحب أكثر بطاقات.

سّجل بعض أزواج البطاقات.
________ درجة سيليزية فرق درجات الحرارة  البطاقات ________ درجة سيليزية  
________ درجة سيليزية فرق درجات الحرارة  البطاقات ________ درجة سيليزية  

درجة احلرارة )°درجة سيليزية(املكان
 -3بكني، الصني

1بودابست، املجر
14دهلي، اهلند

5اسطنبول، تركيا
18كراتيش، باكستان
 -8موسكو، روسيا

 -20أوالن باتور، منغوليا

مالحظة: الجو شديد البرودة في منغوليا.
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الوحدة 2أ: 11 األعداد العشرية68

1(     لعبة ُمطابقة القيمة المكانية – نشاط الثنين من الالعبين.
قـم بخلـط البطاقـات من المصـدر وضعها ووجهها ألعلـى على الطاولـة. الالعبان يتناوبـان البحث عن 
البطاقات الثالث المطابقة، ووضعها جنًبا إلى جنب وقراءة البطاقتين »اللتين بهما كلمات« بصوت عاٍل.

مثال على البطاقات الثالث المطابقة:
 أربعة آحاد، وستة أجزاء من العرشة وجزء واحد من املائة

 
 أربعة وواحد وستون من مائة

 4.61

اكُتب مثالين آخرين.

  
  

2(     تحدي القيمة المكانية – لعبة لالعبين اثنين
استخدام النّرد أو الدّوار ولوحة اللعبة أدناه.

الالعبان يتناوبان على رمي النّرد أو تدوير الدّوار وكتابة األعداد في أّي 
خلية على لوحة اللعبة. الرابح هو الالعب الَّذي يحصل على أعلى عدد 

عند ملء جميع المربعات.

ر  َتَذكَّ
تي تعطيه قيمته. تفصل  القيمـة المكانية – هي مكان الرقم في العدد وهي الَّ

الفاصلة العشرية األعداد الكاملة عن األعداد بالمنزلة العشرية.
اقرأها ثالثة وأربعين وثمانية وتسعون من مائة
 عند تقريب عدد عشرّي إلى أقرب عدد كامل، 

ننظر إلى أجزاء العشرة فمثاًل، عند تقريب 4.5 ُيصبح 5.
عند مقارنة األرقام العشرية، يجب االنتباه إلى َما تعنيه األصفار في األعداد الَعشرية.

9.00  9.0  9 فمثال األصفار التالية كّلها لها نفس القيمة: 
  0.09  0.9  9  أما األصفار التالية ال تعني نفس القيمة: 

11-1 النظام العشري

المفردات:   العالمة 
العشرية، جزء من 

عشرة، جزء من مائة

ستحتاج إلى:   المصدر 7، 
صفحة 103، للنشاط 1،
المصدر 12، صفحة 113،

للنشاط 6، حجرّي نرد

مالحظة:  انطق األرقام العشـرية دائًما بشـكل صحيح: 4.51 ُتنطق أربعة فاصل واحد وخمسـون وليس أربعة 
فاصل خمسة وواحد.

0 1
2
3

456
7

8
9

  

٤ ٣ ٩ ٨

جزء من
 مائة

جزء من 
عشراتعشرة آحاد

  

    

      
الالعب األول
الالعب الثاني

عشرات آحاد جزء من 
عشرة
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69 الوحدة 2أ: 11 األعداد العشرية

3(   لديك أربع بطاقات:

تي تقل عن 100؟ تي يمكنك تكوينها والَّ ما هي األرقام الَّ
4(   قم برمي حجر النّرد مرتين لتكوين عدد به منزلة عشرية واحدة. قّرب إلى أقرب عدد كامل.

استخِدم الّدوار للنشاط 2 إذا لم يكن لديك حجر نرد.
2.5 يتم تقريبه إلى 3.

يتم تقريبه إلى 5.  5.2
َسّجل أربعة من إجاباتك.

٫ يتم تقريبه إىل _______ ٫ يتم تقريبه إىل _______ 

٫ يتم تقريبه إىل _______ ٫ يتم تقريبه إىل _______ 

 

5(   ساللم األرقام العشرية - لعبة لالعبين اثنين
سوف تحتاج اثنين من أحجار النّرد أو الّدوار من النشاط 2 

وُسلَّم التسجيل هذا الَّذي به 7 درجات.
الالعبان يتناوبان على رمي النّرد وتكوين عدد عشري، على 
سـبيل المثـال، من الرقميـن 1 و 3 يمكنـك وتكوين العدد 
1.3 أو 3.1. ضع كّل رقم على درجة بحيث تكون جميع 
األعـداد ُمرّتبة مع وضـع أكبر رقم على القمـة. أول العب 

ال يتمكن من إضافة أعداد أخرى يخسر اللعبة.

مالحظة:  هناك مسـاحة لسبعة أعداد، عدد واحد على 
كّل درجة من الُسلَّم.

 

5 7 9 ٫

getting bigger
يزداد العدد
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الوحدة 2أ: 11 األعداد العشرية70

تكوين أصغر عدد - لعبة لعدد من اثنين إلى أربعة العبين  )6
اسـتخِدم مجموعتين من بطاقات األرقام من المصدر12. سـوف يحتاج كّل العب إلى بطاقة بها عالمة 

عشرية.
اخلـط بطاقات األعداد ثم أعِط ثالث بطاقات لكّل العب. هدف كّل العب هو تكوين أصغر عدد، أكبر 
من 1، باسـتخدام بطاقاتهم.، على سـبيل المثال، إذا كان الالعب يلعب ببطاقات بها األعداد 0 و 2 و 7 

فإن أصغر عدد يمكنه إنشاؤه هو 2.07. الرابح هو أول العب يفوز بخمس جوالت.
سّجل أعدادك:

أصغر عدد ممكن البطاقات  

________________    
________________    
________________    
________________    
________________    

استخِدم < أو > .  )7
5.5  5.05

8(      حسن لديه أربعة بطاقات بها أعداد.

0٫41٫42٫43٫4

اختار حسن بطاقتين.
جمع األعداد الموجودة على البطاقتين مًعا.

وقرب النتيجة إلى أقرب عدد كامل فكانت إجابته هي 5.
أي بطاقتين اختارهما حسن؟

مالحظة:  يمكن تنفيذ اللعبة مرة أخرى ولكن هذه المرة بهدف إنشاء أكبر عدد .

MATHS G 5- AB Hany.indd   70 7/12/18   6:23 PM



71الوحدة 2أ: 12 االستراتيجيات الذهنية 

1(  أكمل الُمربع السحري بهذه األعداد بحيث يكون مجموع األعداد الموجودة في كّل صف رأسي وأفقي 
وقطري هو 1.5.

0.9           0.8           0.7           0.6           0.4           0.3           0.2           0.1  
استخِدم كّل عدد مرة واحدة فقط.  

0.5

تي يمكن إنشاؤها باستخدام هذه البطاقات األربعة. يجب عليك استخدام كّل بطاقة  2(  اْكُتب كافة األعداد الَّ
مرة واحدة فقط في كّل عدد.

. 1 5 9
 

    

اختر خمسة من أعدادك إلكمال هذه العبارة.  
   <     <     <     <   

اآلن اختر خمسة من أعدادك إلكمال هذه العبارة.  
   >    >    >    >   

12-1أ   حقائق األعداد العشرية

المفردات:
األجزاء من العشرات، األجزاء 

من المائة.

ر:  َتَذكَّ
لحـل هذه المسـائل يجـب أن تعرف مـكان الرقم في العـدد لتحديد 
قيمته. بعض األماكن تمثل المئات، والعشـرات، واآلحاد، واألجزاء 
من العشرة واألجزاء من المائة. قد يكون من المفيد الرجوع إلى رسم 
تي بها أرقام عشـرية يمكن تقريبها  يوضـح القيمة المكانية. األعداد الَّ
إلـى أقرب عـدد صحيـح. إذا كان العدد في المنتصف بيـن اثنين من 

األعداد األخرى، قم دائًما بالتقريب إلى العدد األكبر.

ستحتاج إلى: 
جدول القيمة المكانية )اختياري(.
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الوحدة 2أ: 12 االستراتيجيات الذهنية  72

تي يكون مجموعها 10. ارسم خطوط لربط أزواج األعداد الَّ  )3

2.055.25 9.34.38.48

3.37.95 6.270.76.7

6.176.38 5.73.830.06

3.628.88 1.527.599.94

7.782.41 3.732.224.75
 

         
ضاعف العدد اإلضافي الموجود في الجدول.     

تي بها منزلة عشرية واحدة أواًل. مالحظة: أوجد أزواج األعداد الَّ  
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73الوحدة 2أ: 12 االستراتيجيات الذهنية 

مهمتك هي اكتشـاف كيفية الحصول على العدد 181 818 1.1 ليظهر على شاشـة اآللة الحاسـبة من خالل 
قسمة اثنين من األعداد الكاملة. على سبيل المثال 16÷12

ل كّل محاولة تقوم بها. َسجِّ

قبل أن تبدأ، فّكر في الشيء الَّذي ال يمكن أن يحدث!  
مهمتك التالية هي معرفة العدد الَّذي تمت قسمة العدد 1 عليه للحصول على هذه اإلجابات.

1
 =0.11111    

1
  = 0.5

1
 = 0.08333    

1
  =0.1

1
   = 0.05    

1
  = 0.125

1
  = 0.005    

1
  = 0.25

اكتب إجاباتك في المربعات
اكُتب إجاباتك بالترتيب مبتدًئا باألصغر.

12-1 ب الكسور واألعداد العشرية

المفردات:
العدد العشري، الكسر، 

البسط، المقام.

ر:  َتَذكَّ
ال تتحرك الفاصلة العشرية من مكانها أبًدا، ولكن األرقام هي التي 

تتحرك إلى اليسار أو إلى اليمين.

ستحتاج إلى: 
المصادر: آلة حاسبة.
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الوحدة 2أ: 12 االستراتيجيات الذهنية  74

المتواليات الثالث - لعبة لالعبين اثنين  )1
  استخِدم الدّوار وبعض أقراص العد. وبداًل من ذلك، يمكنك الشطب 

على األعداد الموجودة في لوحة األلعاب.
  يتنـاوب الالعبان في لف الدّوار مرتين. يتم ضرب العددين بعضهما 
فـي بعـض ووضع قرص عـّد على اإلجابـة الموجودة بالشـبكة. إذا 
كانت اإلجابة خاطئة، يسـتطيع الالعب اآلخر تحّدي الالعب األول 

واستنتاج الحل الصحيح للحصول على المربع.
  وبمجرد االستحواذ على أحد المربعات، ال يمكن استخدامه مجدًدا. 

الرابح هو من يضع ثالثة أقراص على التوالي أواًل.

401672243036
814048253235
365463203624
453054424528
644832725620
284956354263

97

5

8

46

مالحظة: يسـاعد هـذا النوع من 
األلعـاب الطـالب علـى تذّكـر 
العـب هـذه  الضـرب.  حقائـق 
اللعبة فـي المنزل كلمـا أمكنك 

ذلك.

12-2    استراتيجيات عمليات الضرب

ر:  َتَذكَّ
استراتيجيات عمليات الضرب

من المفيد التعّرف على بعض حقائق الرياضيات، مثل حقائق الضرب حتى 10 × 10.
يمكنـك اسـتخدام هذه الحقائق لدعـم قدرتك على العمل اعتمـاًدا على ذهنك، 

باستخدام استراتيجيات مثل:
�  الضرب في مضاعفات 10 و100

�  الضرب في 19 و21

�  الضرب في 25

�  استخدام العوامل في الضرب.

تدّرب على هذه االستراتيجيات باستخدام األمثلة الموجودة في هذه الوحدة.

ستحتاج إلى: 
مجموعتان من 

أقراص العد 
الملونة أو أقالم 

ذات ألوان 
مختلفة.
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75الوحدة 2أ: 12 االستراتيجيات الذهنية 

الضرب في مضاعفات 10 و100.  )2

= 3 × 700
21 = 3 × 7

وهذا يعني أن 700 × 3 = 100 2

أمثلة
= 9 × 40

36 = 9 × 4
وهذا يعني أن 40 × 9 = 360

 
واآلن جّرب حّل ما يلي:  

= 6 × 400      = 7 × 50  
= 9 × 300      = 8 × 90  

لضرب أحد األعداد في 19 أو 21، اضربه أواًل في 20، ثم اجمع أو اطرح العدد.  )3

13 – )20 × 13( = 19 × 13
13 – 260 =      

247 =      

أمثلة
13 + )20 × 13( = 21 × 13

13 + 260 =      
273 =      

واآلن جّرب حّل ما يلي:  
21 × 11      19 × 11  

لضرب أحد األعداد في 25، اضربه أواًل في 100، ثم اقسم الناتج على 4.  )4
مثال

25 × 39
3 900 = 100 × 39

975 = 4 ÷ 3900  
واآلن جّرب حّل ما يلي:  

25 × 17      25 × 13  
استخِدم العوامل.  )5

 

أمثلة
3 × 2 × 15 = 6 × 15

3  ×  30 =               
90 =                

واآلن جّرب حل ما يلي:  
8 × 15      6 × 13  
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الوحدة 2أ: 12 االستراتيجيات الذهنية  76

في األعداد المتتالية التالية، القاعدة هي مضاعفة العدد السابق. أكِمل األعداد الناقصة في كّل متتالية.  )1

 

12-3  المضاعفة والتنصيف
ر:  َتَذكَّ

مضاعفة عدد مكّون من رقمين واشتقاق حقائق األعداد العشرية

مضاعفة العدد 37 
قّسم العدد إلى آحاد 

وعشرات وضاعف كّل 
 جزء على حدة، 

اجمع اإلجابتين مًعا

مضاعفة مضاعفات 10 و100 واشتقاق األنصاف المقابلة لها
ضعف العدد 16 هو 32  ضعف العدد 160 هو 320  ضعف العدد 600 1 هو 200 3
نصف العدد 32 هو 16  نصف العدد 320 هو 160  نصف العدد 200 3 هو 600 1

المشاركة
يمكنك القسمة على 4 من خالل تنصيف العدد مرتين متتاليتين.

مثال:
يجب تقسيم 20 كعكة على 4 أفراد.

فكم كعكة يستطيع كّل شخص الحصول عليها؟
 1   العدد 10 = 5

2  1   العدد 20 = 10  
2

ستحتاج إلى: 
المصدر 8، 

صفحة 105، 
للنشاط 5.

المفردات:
ضعف، نصف، 

تنصيف، عمليات 
معكوسة.

اشتقاق حقائق أخرى
ضعف العدد 37 = 74

ضعف العدد 3.7 = 7.4
ضعف العدد 0.37 = 0.74
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77الوحدة 2أ: 12 االستراتيجيات الذهنية 

في األعداد المتتالية التالية، ُيمّثل كّل عدد ضعف العدد الَّذي يسبقه.  )2
اْكُتب األعداد الناقصة.  

    ،    ، 16  ، 8  ، 4  ،    ،   

 

مالحظة: تعتبر المضاعفة 
والتنصيف عمليتين عكسيتين 

48 الضعف

48 النصف
 

ضعف العدد 84 = 168  )3
  ______________ ما ضعف العدد 840؟   
______________ ما ضعف العدد 400 8؟   

ضعف العدد 37 = 74  
   ______________ ما ضعف العدد 370؟   

______________ ما ضعف العدد 700 3؟   

ح طريقة حّلك. 4(  ِحل المسائل التالية من خالل التنصيف مرتين متتاليتين. وضِّ

يريد أحمد تقسيم 24 ريااًل بين أربعة أشخاص.  ) أ (     
فما نصيب كّل شخص من هذا المبلغ؟   

تريد عفاف تقسيم 32 خرزة بين أربعة أطفال. )ب(   
فما نصيب كّل طفل من الخرز؟   

5(  ُقص 12 قطعة من األحجية الموجودة في المصدر 8. 
أِعد التجميع من خالل مطابقة كّل عملية حسابية مع إجابتها.   

الصق القطع على الصفحة الُمقابلة.  

مالحظة: ُيمّثل العدد 840 ناتج عملية 
الضرب 84 × 10

وهذا يعني أن ضعف العدد 840 عبارة 
عن ضعف العدد 84 مضروًبا في 10.
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79الوحدة 2أ: 13 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للجمع والطرح

اْكُتب العدد الصحيح في كّل مرّبع فارغ.  )1

مالحظـة: تذّكـر أن أرقـام اآلحـاد 
تظـل كما هي عند العد بالعشـرات 

تصاعدًيا أو تنازلًيا.  
امأل األعداد المفقودة في هذه المتتاليات.  )2

 

مالحظة: تذّكر أن أرقام اآلحاد والعشرات 
تظـل كما هي عند العـد بالمئات تصاعدًيا 
أو تنازلًيا. تذّكر أن أرقام اآلحاد والعشرات 
والمئـات تظل كما هـي عند العد باآلالف 

تصاعدًيا أو تنازلًيا.

13-1 و 13-2 الحساب الذهني للجمع والطرح

المفردات:
الفرق، 

ُمضاعف، 
ُمضاعف قريب.

ر:  َتَذكَّ
العّد تصاعدًيا وتنازلًيا بالعشرات والمئات واآلالف

�  عند العد بالعشرات، تبقى أرقام اآلحاد كما هي.

�  عند العد بالمئات، تبقى أرقام اآلحاد والعشرات كما هي.

�  عند العد باآلالف، تبقى أرقام اآلحاد والعشرات والمئات كما هي.

جمع وطرح المضاعفات القريبة لألعداد 10 و100 و000 1:
قد يفيدك تخيُّل األعداد أو رسمها على خط أعداد، ثم استخدام استراتيجيات مثل:
�  174 + 96 = 270 ألن حاصل العملية الحسابية 174 + 100 - 4 هو 274 - 4

 �   003 7 - 997 1 = 006 5 ألن حاصل العملية الحسابية 003 7 - 000 2 + 3 

هو 5003 + 3
حساب الفرق بين الُمضاعفات القريبة من 100 أو 000 1:

أمثلة:
108 = 297 – 405

1 014 = 4 993 – 6 007

ستحتاج إلى: 
نرد.

936
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الوحدة 2أ: 13 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للجمع والطرح 80

احسب ناتج المسائل التالية:  )3
97 – 234       97 + 234  

84 + 1 999      1 999 – 2 005  

مالحظة: ارسم خًطا لألعداد واستخِدمه لمساعدتك على الحل.
 

إيجاد الفرق  )4
استخِدم حجر نرد وورقة التسجيل أدناه.  

استخدام عدد ُمكّون من ثالثة أعداد ) أ (   
   ارم حجر النرد أربع مرات وسـجل األعداد التي ظهرت لديك. اْكُتب أكبر رقم في منزلة المئات 
للعدد األول واألرقام الثالثة األخرى في أٍي من المرّبعات الثالثة األخرى الفارغة لتكوين عملية 
حسـابية مثـل 604 – 395. اسـتنتج حل المسـألة واْكُتبه. ابدأ في إجراء بعـض عمليات الطرح 

المختلفة باستخدام األعداد األربعة، مع مراعاة وجود أكبر عدد في المربع األول.
كرر هذا األمر مع أعداد مختلفة.   

 =  9   –  0    
 =  9   –  0    
 =  9   –  0    
 =  9   –  0    

استخدام عدد ُمكّون من أربعة أرقام. )ب(   
كّرر التمرين باستخدام ورقة التسجيل هذه.   

 =  9  9   –  0  0    
 =  9  9   –  0  0    
 =  9  9   –  0  0    

اللعب بحجر النرد – لعبة لالعبين اثنين.  )5
  يبدأ كّل العب بالعدد 301. يتناوب كّل العب في رمي حجري نرد 
أو لف الدّوار )من التمرين 4( مرتين. يحاول كّل العب الوصول إلى 
أكبـر عدد ُمكّون مـن رقمين. وبعدها يطرح كّل العب هذا العدد من 

عدد نقاطه باستخدام طريقة الحسابات الذهنية.
ويفوز أول َمْن يقل عدد نقاطه عن 100 نقطة.  

مالحظة: استخِدم خط أعداد لمساعدتك.

مالحظة: ُتعد هذه اللعبة 
طريقـة ممتـازة إلجـراء 

الحسابات الذهنية.
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81الوحدة 2أ: 13 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للجمع والطرح

هذه لعبة ُمخّصصة لالعبين اثنين.  )1
لف كّل دّوار من الدّوارين.  

يفوز أول العب يقول الناتج الصحيح لضرب العددين الظاهرين على قرصي الدّوار بُقرص عّد.  
يكون الالعب الَّذي يحصل على أكثر عدد من أقراص العد بعد 20 لفة هو الرابح.  

6

6
7

8 8
9

79
19

80
500

700 25
60

21900

 

مالحظة: استخِدم االستراتيجيات الذهنية ، مثل التقريب أو الضرب في العوامل.  

13-1 االستراتيجيات الذهنية

المفردات:
فرق، ناتج، مجموع، إجمالي.

ر:  َتَذكَّ
تي تؤهلك لحسـاب األعداد  أنت ُمّلم بعدد كبير من االسـتراتيجيات الَّ

بسرعة. لذا تأمل األعداد بعناية دائًما واختر أفضل استراتيجية.
تتضمن االستراتيجيات ما يلي:

تقريب أحد العددين أو كليهما إلى ُمضاعفات 10 أو 100 أو 000 1، 
ثم إجراء العملية الحسابية، ثم التوّصل إلى الفرق.

استخدام العوامل في عمليات الضرب،
على سبيل المثال: 7 × 90 = 7 × 9 × 10، و15 × 6 = 15 × 2 × 3

ستحتاج إلى: 
20 ُقرص عّد.

MATHS G 5- AB Hany.indd   81 7/12/18   6:23 PM



الوحدة 2أ: 13 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للجمع والطرح 82

اختر عدًدا.  )2

3 9975 0114 006

4 9884 998  

       أوِجد الفرق بين هذا العدد والعدد الموّضح في قمة السلم.
       اْكُتب الفرق الناتج في المربع التالي. هذا هو العدد الجديد.

       أوِجد الفرق بين هذا العدد الجديد لديك والعدد التالي في السلم.
       كّرر الخطوات حتى تصل إلى أسفل السلم.

       ما العدد الذي يجب البدء به لتصل إلى العدد 972 5؟
       يمكنك استخدام الفراغ المبّين أدناه للحل.

       

مالحظة: األعداد ُمضاعفات قريبة من 000 1.  
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83الوحدة 2أ: 13 االستراتيجيات الذهنية والكتابية للجمع والطرح

اختر عدًدا.  )3

3٫85٫14٫9

4٫26٫0  

       أوِجد الفرق بين هذا العدد والعدد الموّضح في قمة السلم.
       اْكُتب الفرق الناتج في المربع التالي. هذا هو العدد الجديد.

       أوِجد الفرق بين هذا العدد الجديد لديك والعدد التالي في السلم.
       كّرر الخطوات حتى تصل إلى أسفل السلم.

       ما العدد الذي يجب البدء به لتصل إلى العدد 4.2؟
       يمكنك استخدام الفراغ المبّين أدناه للحل.

 

مالحظة: األعداد ُمضاعفات قريبة من 1.  
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أوراُق الَمَصاِدِر
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المصدر 1: بطاقات األرقام 0 - 9

85
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المصدر 2: بطاقات الدومينو

87
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المصدر 3: خصائص المثلث - ألعاب يشارك فيها العبان
ُقص 16 بطاقة. توجد بعض البطاقات المكررة.

اللعبة األولى:
 اخلط البطاقات وضعها على المنضدة ووجهها ألسـفل على شكل كومة. تبادال األدوار في اختيار 

بطاقة واحدة. يرسم الالعبان مثلًثا يطابق الوصف. قارنا الرسمتين.

اللعبة الثانية:

 اخلـط البطاقـات وضعهـا ووجها ألسـفل ووزعها على المنضـدة. يتبادل الالعبـان األدوار لقلب 
بطاقتين. وإذا قاما برسـم مثلث يتطابق مع الخصائص، يربحا البطاقتين. وإذا لم يتطابق المثلث مع 
الخصائص، يتم وضع البطاقتين في مكانهما مرة أخرى ويستكمل الالعب التالي اللعبة. وفي حالة 
تأكد الالعبين، قرب نهاية اللعبة، من عدم إمكانية تكوين أزواج أخرى، يمكنهم التوقف عن اللعب 

وقلب البطاقات ومناقشة ما إذا كانت صحيحة أم ال.

حيتوي عىل خط متاثل 

واحد

حيتـوي عـىل ضلعـن 

متطابقن

زاويـة  عـىل  حيتـوي 

قائمة

زاويـة  عـىل  حيتـوي 

قائمة ولكن ال حيتوي 

عىل خط متاثل

مجيع زواياه متساويةمجيع أضالعه متطابقة
خمتلفـة  أضالعـه  كّل 

الطول
قياسات زواياه خمتلفة

زاويـة  عـىل  حيتـوي 

قائمة

زاويـة  عـىل  حيتـوي 

ضلعـن  و ئمـة  قا

متطابقن

خمتلفـة  أضالعـه  كّل 

الطول

زاويـة  عـىل  حيتـوي 

وأضالعـه  قائمـة 

خمتلفة الطول

ثالثـة  عـىل  حيتـوي 

خطوط متاثل

ال حيتـوي عـىل زاوية 

قائمة

ال حيتـوي عـىل خـط 

متاثل

ال حيتـوي عـىل زاوية 

قائمة
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المصدر 4: شبكات من المكعبات المفتوحة

شبكة مكعب مفتوح مكعب مفتوح     
فيما يلي شبكات 8 مكعبات مفتوحة. لّون المرّبع اّلذي يشكل قاعدة المكعب المفتوح.

 

91
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المصدر 5: شبكات من المكعبات
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 المصدر 5 )ُيتَبع(: شبكات من المكعبات
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 المصدر 5 )ُيتَبع(: شبكات من المكعبات
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المصدر 6: بطاقات درجات الحرارة
ُقص البطاقات.

8 °س9°س10°س

5°س6°س7°س

2°س3°س4°س

–1°س0°س1°س

-4°س–3°س–2°س

–7°س–6°س–5°س

–10°س–9°س–8°س
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المصدر 6 )ُيتَبع(: بطاقات درجات الحرارة

ُقص البطاقات.

18°س19°س20°س

15°س16°س17°س

12°س13°س14°س

–11°س11°س

–14°س–13°س–12°س

–17°س–16°س–15°س

–20°س–19°س–18°س
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المصدر 7: مطابقة قيمة المنزلة العشرية

ُقص البطاقات.

4.61
أربعة وواحد وسـتون 

من مائة
أربع آحاد، وسـتة أجزاء من العرشة وجزء واحد من 

املائة

مخسة أجزاء من املائةمخسة من مائة0.05

9.19
تسـعة وتسعة عرش من 

مائة
تسـعة آحاد وجزء واحد من عرشة وتسعة أجزاء من 

مائة

سبعة أجزاء من العرشةسبعة من عرشة0.7

مخسة آحاد وتسعة أجزاء من مائةمخسة وتسعة من مائة5.09

45.7
مخسة وأربعون وسبعة 

من عرشة
أربعة عرشات ومخسة آحاد وسبعة أجزاء من عرشة

سبعة آحاد وأربعة أجزاء من عرشةسبعة وأربعة من عرشة7.4

سبعة آحادسبعة7.0

سبعة آحاد وأربعة أجزاء من مائةسبعة وأربعة من مائة7.04

مخسة أجزاء من عرشةمخسة من عرشة0.5
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المصدر 8: أحجية المضاعفة والتنصيف
ُقص 12 قطعة من األحجية. أِعد التجميع من خالل مطابقة كّل عملية حسابية مع إجابتها.

86
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المصدر 9: جدول القيمة المكانية 
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6 9 2 8 5 10 8 4 1 3

10 5 7 6 5 2 3 8 4 7

4 1 9 2 3 6 1 5 3 1

10 6 5 7 7 4 7 8 6 2

2 7 3 4 9 10 3 9 2 6

4 6 9 1 2 3 8 2 7 5

8 1 7 6 4 9 8 5 3 10

1 2 7 4 1 3 5 1 9 6

3 4 2 9 7 4 8 4 5 8

10 7 8 3 9 6 9 2 8 4

المصدر 10: شبكـة مربعـات المائـة 
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المصدر 11: قـطـع البـنـتـومـيـنـو 
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المصدر 12: بطاقات األرقام 
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كتاب النشاط

الفصل الدراسي األول

الرياضيات  الرياضيات 
5كتاب النشاط

www.moe.gov.om

5
 كتاب النشاط هو جزء من 

 مقرر الرياضيات المصمم وفق إطار منهاج 

 كامبريدج للرياضيات في المرحلة األساسية )الصف 1 - 6 األساسي(. 

 يقدم المقرر مقاربة مبنية على النقاش الصفي، تتكامل فيها استراتيجيات حل المشكالت 

 بهدف تشجيع الطالب على التفكير والتواصل حول الرياضيات. كما ويكرس مساعدة المدارس 

 على تنمية مهارات الطالب ليكونوا واثقين من أنفسهم، مسؤولين، مفكرين، مبدعين ومشاركين. 

 وقد تم تكامل العمل الفردي مع العمل ضمن مجموعات ثنائية أو أكبر، أو من خالل 

العمل الصفي ككل. ويتم تشجيع الطالب لتفسير وتعليل أسباب خياراتهم.  

يساند كتاب النشاط كتاب الطالب ودليل المعلم.




